
  
 

 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul local al Comunei Coroisânmărtin, judeţul Mureş 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

b) art.1949 şi 1954 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

c) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  În temeiul art.129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) si art. 89 alin. (8)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Coroisinmartin, în calitatea 

sa de inițiator, înregistrat cu nr. 1684/28.10.2021, prin care se susține necesitatea, oportunitatea și 

potențialul economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivități, raportul 

compartimentului de specialitate nr.1708/2.11.2021 precum şi avizul favorabil al comisiilor de 

specialitate ale consiliului local Coroisânmărtin; 

b) constatând beneficiul impartirii costurilor de mentenanta in urma realizarii investițiilor 

publice de interes local, Consiliul Local al comunei Coroisânmărtin. 

HOTARASTE : 

Art. 1. - Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Comuna Suplac și Comuna 

Coroisinmartin în vederea elaborării şi implementării proiectului „EXTINDERE RETELE DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUMA COROISINMARTIN SI EXTINDERE STATIE DE 

EPURARE IN COMUNA SUPLAC, JUDETUL MURES”, denumit în continuare Proiect.  

ROMÂNIA 
Județul MUREȘ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COROISINMARTIN 

 

 

 

................. 

                           HOTĂRÂREA nr.47 
  din 4 noiembrie 2021 

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Suplac și Comuna 

Coroisinmartin în vederea elaborării şi implementării proiectului: „EXTINDERE 

RETELE DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUMA COROISINMARTIN SI 

EXTINDERE STATIE DE EPURARE IN COMUNA SUPLAC, JUDETUL MURES” 

 



Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se asigura exclusiv de catre initiatorul proiectului, respectiv 

Primaria Comunei Coroisinmartin. 

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor de mentenanta a investiției, raportat la numarul de locuitori din fiecare comuna. 

Art. 4. - Numărul locuitorilor deserviți de Proiect este de 1691, iar caracteristicile tehnice ale 

Proiectului, sunt cuprinse în Anexa, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în calitate de 

ordonator principal de credite al comunei. 

Art. 6. – Consiliul Local al comunei Coroisânmărtin se angajează să asigure extinderea statiei de 

epurare din Comuna Suplac, in baza acordului de parteneriat, intocmit în temeiul art. 89 alin. (8) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în baza 

căruia, partile, se obliga ca în termen de 1 an de la data semnării acordului să înființeze asociația 

de dezvoltare intercomunitară. 

Art. 7. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 

împuternicește primarul comunei Coroisinmartin, domnul Comerzan Nicoale, având calitatea de 

reprezentant legal.  

Art. 8. Secretarul comunei Coroisinmartin va comunica prezenta hotărâre, Instituției Prefectului 

Județului Mureș, în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei și celor 

interesați pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale și o va aduce la cunoștință publică prin 

afișare la sediul primăriei și pe site-ul acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte de sedinţă,                                           Contrasemnează, Secretar General 

Cernea Nicolae                                                                          Pop Mircea                                                                                

  

 

 

 

 

 
 
 
Adoptată cu 9 voturi ,,pentru” din totalul de 11 consilieri, 2 absenţi 

 


