
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind înfiinţarea unui punct de lucru și modificarea actului constitutiv al 

operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, societatea 
AQUASERV MAROS S.R.L. 

  
Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 septembrie 
2022 
 
Având în vedere: 
– Referatul de aprobare nr. 3230/2022 a Primarului Comunei Suseni;  
– Raportul de specialitate nr. 3231/2022 al Compartimentului Urbanism și amenajarea 

teritoriului; 
– Rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local al 

comunei Suseni;  
– H.C.L. nr. 25/2020 privind înfiinţarea operatorului regional al serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, societatea AQUASERV MAROS S.R.L.; 
– Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 2/4/2021 încheiat între Comuna Suseni și operatorul regional 
Aquaserv Maros SRL; 

– Adresa nr. 560/21.09.2022 emisă de către Societatea Aquaserv Maros SRL, 
înregistrată la instituția noastră sub nr. 3234/22.09.2022, privind înființarea unui 
punct de lucru; 

– Contractul de închiriere nr. 311/22.06.2022 încheiat între Comuna Suseni și 
Aquaserv Maros SRL în urma licitației publice aprobată prin HCL nr. 33/2022 
privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din clădirea Centrului local 
de promovare și informare turistică, situat în comuna Suseni, sat Valea Strâmbă nr. 
195, județul Harghita, aflat în domeniul public al comunei Suseni 

– Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „AQUASERV MAROS – MUREȘ”; 

– Actul constitutiv  al Societății Aquaserv Maros S.R.L 
În conformitate cu prevederile: 
– art. 91, art. 129 alin. (2) lit. ”d” și lit. ”e”, alin. (7) lit. ”n”, art. 131, art. 132 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
– Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
– OUG nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;    



 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art. 1. (1) Se aprobă înfiinţarea unui punct de lucru al Societăţii AQUASERV 
MAROS S.R.L, operator regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
astfel: 

 - Punct de lucru situat în comuna Suseni, sat Valea Strâmbă str. Principală nr. 88, 
județul Harghita - spațiu în clădirea Centrului local de promovare și informare turistică, 
aflat în domeniul public al comunei Suseni la poziția 47, cu o suprafață totală de 25,874 
mp, imobil identificat conform CF nr. 50201 Suseni. 
 Art. 2. Se modifică Actul constitutiv al societății AQUASERV MAROS SRL 
identificată prin Codul unic de înregistrare 42793270 din data de 17.07.2020, număr de 
ordine în registrul comerțului J19/282/17.07.2020, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se mandatează din partea Consiliului Local al Comunei Suseni pe dl. primar 
Egyed József, reprezentantul UAT Comuna Suseni în AGA Societății Aquaserv Maros SRL 
și AGA ADI ”AQUASERV MAROS - MUREȘ”, pentru susținerea în cadrul adunării a 
poziţiei Comunei Suseni potrivit art. 1 – 2 de mai sus. 

Art. 4. Se aprobă împuternicirea primarului Comunei Suseni, domnul Egyed József, 
să semneze Actul constitutiv modificat al Societății AQUASERV MAROS – S.R.L., în 
numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei Suseni. 
 Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 
 Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – Județul Harghita, 
Primarului Comunei Suseni, Societății Aquaserv Maros SRL și Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 
”AQUASERV MAROS - MUREȘ” . 
 (2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei 
Comunei Suseni, în spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet 
www.suseni.ro. 
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