
      R O M Â N I A 

       JUDEŢUL MUREŞ 

       PRIMĂRIA COMUNEI ERNEI 

      Nr.5502/19.05.2021 

 

C O N V O C A T O R 
 

 În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.”a”, alin.(2) și alin.(3) lit.”a”, 

precum și cele ale art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, sunteţi 

invitaţi în şedinţa ordinară de lucru, marți, 25 mai 2021, ora 14,00, la sediul Consiliului local din 

localitatea Ernei nr.439, jud. Mureș, cu următorul proiect de ordine de zi: 

             1.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă a localităților Călușeri, Icland, Săcăreni și Sângeru de Pădure din comuna Ernei, către 

operatorul regional Compania Aquaserv SA, și punerea la dispoziția acestuia a bunurilor din domeniul 

public al comunei Ernei, aferente sistemului de alimentare cu apă. – inițiator Primar 

 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.- inițiator Primar             

 3.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind 

reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului 

de funcții, cu modificările și completările ulterioare.- initiator Primar 

 4.Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie 

emisă de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN 

pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA SI REABILITAREA 

CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” finanțat în cadrul PNDR 2014 

- 2020, Submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural. .- inițiator Primar 

 Materialele care însoțesc proiectele de hotărâre sunt: referate de aprobare ale inițiatorilor, rapoarte 

de specialitate ale compartimentelor de resort. 

Materialul înscris pe proiectul ordinii de zi se pune la dispoziţia consilierilor locali prin poștă 

electronica, potrivit opţiunilor acestora. 

Proiectele de hotărâre au fost trimise spre avizare celor 3 comisii de specialitate alese conform 

HCL Ernei nr.48/29.10.2020. 

Consilierii pot formula şi depune amendamente asupra proiectului de hotărâre.   

 

PRIMAR, 

Jánosi Ferenc 
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Am luat la cunoştinţă: 

 

 

CONSILIERI/DELEGAT SĂTESC : 

 

 

 

 1. Márkos Pál, consilier _____________ 

 2. Siklodi Csongor, consilier _____________ 

 3. Kali Gabriella, consilier _____________ 

 4. Máté Barna-Zénó, consilier _____________ 

 5. Molnar Sandor, consilier _____________ 

 6. Nagy Lajos, consilier _____________ 

 7. Ujfălian Ernő, consilier _____________ 

 8. Markos Monika-Piroska, consilier _____________ 

 9. Vajda Imola-Éva, consilier _____________ 

 10. Serar Lóránd-Miklós, consilier _____________ 

 11. Berekmeri Csaba, consilier _____________ 

 12. Molnar Attila, consilier _____________ 

 13. Mihaly Ioan, consilier _____________ 

 14. Bartus Ioan, consilier _____________ 

 15. Jánosi Irma, delegat sătesc _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


