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HOTĂRÂREA  NR. 117/2020 

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 6 august 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. 

22/05.08.2020; 

- 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, 6 august 2020 

 

                                                                                     TAMÁS Sándor 

                     Preşedinte 

        Contrasemnează:    

                  VARGA ZOLTÁN 

    Secretar general al judeţului Covasna  


