
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. ______/2020 

privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă şi apă uzată din 

judeţul Covasna 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară la data de ___________2020, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna  

privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă şi apă uzată  din judeţul 

Covasna,  

văzând Raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum şi Avizele 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere: 

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV fn/22.05.2020, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 6022/25.05.2020, 

prin care se înaintează spre aprobare Master Planul actualizat în sectorul de apă și apă uzată 

din județul Covasna; 

- Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Judeţean Covasna nr. 

____________________; 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 18/2009 privind aprobarea Master 

Planului pentru sectorul de apă şi canal din judeţul Covasna; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Covasna  nr. 49/2015 privind aprobarea Master 

Planului revizuit pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Covasna, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată; 

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

decizională în administraţia publică, republicată, 

 în baza art. 173 alin. (3) lit. d) şi în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Master Planul actualizat pentru sectorul de apă şi apă uzată din 

judeţul Covasna, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Covasna și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV. 

  

Sfântu Gheorghe, ___________________ 2020 

 

                                                                                     TAMÁS Sándor 

                     Preşedinte 

        Contrasemnează:    

                  VARGA ZOLTÁN 

    Secretar general al judeţului Covasna  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta se comunică:  

- 1 ex. la Instituţia Prefectului județul Covasna, 

- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică, 

- 1 ex. la Direcţia juridică și dezvoltarea teritoriului, 

-1 ex. la. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. _____/_________ 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă şi apă uzată 

din judeţul Covasna 

 

 Judeţul Covasna beneficiază de asistenţă tehnică pentru pregătirea unei aplicaţii de 

finanţare în vederea modernizării şi extinderii sistemelor de apă şi canalizare din 

aglomerările urbane, prin măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03.  

 Primul pas în pregătirea proiectelor de îmbunătăţire a infrastructurii de apă şi apă 

uzată este stabilirea unui program de investiţii pe un termen lung, luând în calcul 

aspectele legate de capacitatea de suportabilitatea populaţiei. Acest program de investiţii 

este concretizată în cadrul unui Masterplan, primul document necesar pentru cererile de 

finanţare din Fondul de Coeziune al UE. Acest Master Plan a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 18/2009. 

 Master Planul aprobat în anul 2009 a fost revizuit în cursul anului 2014, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, ocazie cu care au fost prioritizate investițiile propuse spre finanțare din fonduri 

europene în perioada 2015 – 2020. 

Prezenta actualizare a Master Planului, este parte a proiectului „Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna”.  

Obiectivul specific al contractului este „Actualizarea programului de investiţii în 

sectorul de apă–apă uzată prin revizuirea Master Planului privind alimentarea cu apă şi 

evacuarea apelor uzate în judeţul Covasna cu planul de investiţii pentru faza de investiţii 

2014–2020”. 

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV fn/22.05.2020, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

6022/25.05.2020,  se prezintă proiectul actualizării al Masterplanului și se solicită 

supunerea spre aprobare al plenului Consiliului Județean Covasna. 

 În acest sens s-a semnat contractul de servicii având ca obiect  „Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna” încheiat 

între Gospodăria Comunală S.A Sfântu Gheorghe și asocierea TADECO CONSULTING – 

SC CVW ENVITECH SRL – SC GREENVIRO SRL. 

Acest contract este finanțat din fonduri europene prin programul Operațional 

Infrastructură Mare pentru perioada 2014-2020. În cadrul acestui program Consiliul 

Județean Covasna asigură co-finanțarea de 1% aferentă unităților administrative 

teritoriale din județ. 

Unul dintre prevederile contractului  susmenționat este actualizarea 

Masterplanului de apă și apă uzată al județului Covasna, elaborat în anul 2009 și revizuit 

în anul 2014, cu modificările și completările ulterioare. 



În proiectul Master Planului actualizat sunt incluse toate localitățile din județul 

Covasna și unitățile administrativ teritoriale din alte județe, membri ai Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV. 

 

 Prin urmare supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru Master Planul 

actualizat cuprinzând listele de investiții prioritare pentru perioada 2020-2023 și listele de 

investiții pe termen lung, întocmit în acest sens. 

 

 

      TAMÁS Sándor 

          Preşedinte 

 
 


