
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2017 

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV 

 

 

 Consiliul Judeţean Covasna, 

 întrunit în şedinţa sa ordinară din data de __________ 2017, 

 analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna cu 

privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, 

 având în vedere: 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice Administrație Publică și 

Dezvoltarea Teritoriului, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Judeţean Covasna, 

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

ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, 

republicată; 

 - Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, precum și 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 68/2008 privind asocierea judeţului 

Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 88/2017 privind desemnarea 

reprezentantului județului Covasna în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV”; 

 ţinând cont de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” 

nr. 266/03.11.2017, înregistrată la Registratura generală a Consiliul Judeţean Covasna 

sub nr. 11.439/07.11.2017; 

 fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

în baza art. 91 alin. (1) lit. f) şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se mandatează domnul Váncza Tibor-István, reprezentantul județului 

Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, 

să voteze în numele județului Covasna, în ședința acesteia, în favoarea aprobării 

prețurilor/tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare la 



nivelul întregii arii de operare a Operatorului Regional – Gospodărie Comunală S.A. 

Sfântu Gheorghe, așa cum se arată în adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV” nr. 266/03.11.2017, înregistrată la Registratura generală a Consiliul 

Judeţean Covasna sub nr. 11439/07.11.2017, anexată prezentei. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează domnul Váncza Tibor-István, reprezentantul județului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV. 

 

 

 Sfântu Gheorghe, _____________ 2017. 

 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

         Contrasemnează, 

        VARGA Zoltán 

        Secretar al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta se difuzează astfel: 

 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; 

- 2 ex. Compartimentului administrație publică și editare a monitorului oficial al județului; 

- 1 ex. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

- 1 ex. la Direcția Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului; 

- 1 ex. la reprezentantul județului Covasna în AGA al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. /13.11.2017 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 68/2008 s-a aprobat asocierea județului 

Covasna, ca membru fondator, cu unităţi administrativ teritoriale din judeţul Covasna în 

vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, asociaţie având ca 

scop reglementarea, înființarea, organizarea finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în 

comun a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților 

administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții 

publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după 

caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a 

serviciului. 

 Prin adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 266/03.11.2017, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 11439/07.11.2017 s-a 

solicitat acordarea unui mandat special reprezentantului județului Covasna în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru a vota în Adunarea 

Generală aprobarea modificării prețurilor/tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă 

potabilă și canalizare-epurare, practicate de Operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. 

 Potrivit art. 16 alin. (3) lit. d) din Statutului Asociației, Adunarea Generală a Asociaților 

are atribuția aprobării stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator 

de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic.  

De asemenea conform art. 21 alin. (1) din Statut, hotărârile adunării generale luate în 

exercitarea printre altele a atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. d) nu pot fi votate de 

reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, 

acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui 

reprezentant este. 

Conform art. 20 alin. (5) din Statutul asociației pentru a fi valabile, hotărârile adunării 

generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor mai sus arătate se iau în prezența și cu 

votul favorabil al tuturor asociaților. Cvorum și majoritate obligatoriu la orice convocare. 

Conform celor de mai sus, propun aprobarea hotărârii conform proiectului prezentat. 

 

 

Președinte 

TAMÁS Sándor 
SzR 
 


