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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Actului adițional pentru modificarea și completarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquaserv Maros – Mureș și Societatea Aquaserv 

Maros S.R.L.  
 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit, în şedinţa extraordinară din data de 6 decembrie 
2022, 
 
 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare  nr. 3215/2022 a primarului Comunei Suseni;  
 Raportul de specialitate nr. 3216/2022 al Compartimentului urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Suseni și Raporturile de avizare al 
Comisiei economico-financiară, amenajarea teritoriului și urbanism și al Comisiei 
de agricultură, protecția mediului și turism 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.; 

 H.C.L. nr. 21/2020 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ”AQUASERV 
MAROS – MUREȘ” 

 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 2/4/14.01.2021 încheiat între Comuna Suseni și operatorul regional 
Aquaserv Maros SRL; 

 HCL nr. 89/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al  Comunei Suseni, către S.C. 
Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de 
utilitate publică de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Joseni şi 
Comuna Suseni; 

 HCL nr. 39/2021 privind aprobarea modificării și completării inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni; 
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 Nota de control, întocmită în data de 14.07.2022, de către echipa de control din 
partea Autorității Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice în urma acțiunii de control efectuat în perioada de 06.07.2022 – 
14.07.2022 la Societatea Aquaserv Maros S.R.L.; 

 Adresa nr. 549/19.09.2022 a Societății Aquaserv Maros S.R.L. înregistrată la 
innstituția noastră cu nr. 3184/19.09.2022; 

 În baza prevederilor: 
 Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 Art. X din legea 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006; 
 Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,  republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 230/30.03.2022 privind aprobarea 

Metodolgiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de 
alimentare cu apă și de canalizare, pe baza startegiei de tarifare aferente planului 
de afaceri; 

 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;    
 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) şi d) şi alin. (3) lit. d), respectiv alin. (7) 
lit. n) şi art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 – Se aprobă Actul adițional pentru modificarea și completarea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Aquaserv Maros – Mureș și Societatea Aquaserv Marso S.R.L., 
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Se solicită convocarea Adunării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de 
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ”AQUASERV MAROS 
– MUREȘ” și se  mandatează din partea Consiliului Local al Comunei Suseni pe dna/dl 
primar Egyed József, pentru susținerea în cadrul adunării ADI ”AQUASERV MAROS – 
MUREȘ” a poziţiei Comunei Suseni potrivit art. 1. 
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Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 
 Art. 4. (1) Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – Județul Harghita, 
Primarului Comunei Suseni, Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUASERV MAROS 
- MUREȘ” și Societății Aquaserv Maros SRL. 
 (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. 
 
 
Nr. 89 
din 6 decembrie 2022 

 
   
    
               Președinte de ședință                                        Contrasemnează pentru legalitate 
                         Secretar general uat 
            KOVÁCS Ernő                KOVÁCS Ileana-Éva 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


