
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2021 

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” 

 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în ședința sa ordinară din data de _______ 2021, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna cu 

privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

văzând Raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate, întocmite în acest sens, 

având în vedere: 

- art. 8 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 12 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul 

de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 16 alin. (3) lit. d), coroborat cu art. 21 din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV”; 

- 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 şi completările ulterioare; 

luând în considerare Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 

265/2019 privind delegarea calității de reprezentant de drept al Județului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, 

ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 

43/08.01.2021, înregistrată la Registratura generală a Consiliul Județean Covasna sub nr. 

949/29.01.2021, 

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

decizională în administrația publică, republicată, 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) şi în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Henning László-János, reprezentantul 

județului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV” să voteze în numele județului Covasna, în ședința acesteia, în favoarea 

aprobării modificării prețului și tarifului serviciilor de alimentare cu apă și de 



canalizare pentru întreaga arie de operare a Operatorului Regional – Gospodărie 

Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, județul Covasna, prevăzute în Avizul A.N.R.S.C. nr. 

900.644 din 19.01.2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

domnul Henning László-János, reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”. 

 

 

Sfântu Gheorghe, la _____________ 2021. 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar general al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta se difuzează astfel: 

 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţul Covasna; 

- 2 ex. Compartimentului administraţie publică; 

- 1 ex. la Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului; 

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

- 1 ex. la reprezentantul județului Covasna în AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV”. 

 

 

SzR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. 1043/02.02.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului județului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” 

 

 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” s-a constituit în scopul 

reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării monitorizării și gestionării în 

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

unităților administrativ-teritoriale membre. 

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 

43/08.01.2021, înregistrată la Registratura generală a Consiliul Județean Covasna sub nr. 

949/29.01.2021 s-a solicitat acordarea unui mandat special reprezentantului unității 

administrativ-teritoriale să voteze în Adunarea Generală a asociației pentru aprobarea 

modificării prețului și tarifului serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pentru 

întreaga arie de operare a Operatorului Regional – Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 

Gheorghe, județul Covasna, prevăzute în Avizul A.N.R.S.C. nr. 900.644 din 19.01.2021. 

În ultimele 12 luni au crescut considerabil costurile Operatorului Regional – 

Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, în special costurile cu salarizarea, 

costurile cu energia (datorită creșterii tarifelor la energia electrică) și costurile cu 

managementul nămolurilor de la stațiile de epurare. Majorarea tarifelor reprezintă o 

prioritate pentru operator pentru a-și putea continua activitatea în mod eficient. Orice zi 

de întârziere în adoptarea aplicării noilor tarife reprezintă un risc pentru operator, care 

s-ar putea regăsi în situația de a nu-și mai putea acoperi costurile, așa cum reiese din 

adresa Asociației sus menționate. 

Prevederile art. 16 alin (3) lit. d) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV” instituie ca atribuție a Adunării Generale a Asociației, 

printre altele, și aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse 

de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic; iar 

potrivit prevederilor art. 21 alin (1): ”Hotărârile adunării generale luate în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la art.16 alin. 2 lit. i)-k) și art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) și f) 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”. 

Având în vedere că potrivit Contractului de delegare nr. 23/04.11.2009 ”strategia 

de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an până cel târziu la data de 1 iulie 

atât cu inflația, cât și în termeni reali”, iar prețul apei potabile si a tarifului de canalizare 

a fost avizată de Președintele ANRSC prin avizul nr. 900.644 din 19.01.2021, se impune 



aprobarea modificării prețurilor/tarifelor de către reprezentantul fiecărei unități 

administrativ-teritoriale membre, pentru a preîntâmpina orice disfuncționalitate pe aria 

de furnizare a serviciului de către operator. 

Având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea hotărârii cu privire la 

acordarea unui mandat special reprezentantului județului Covasna în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”. 

 

 

 

 

Președinte 

TAMÁS Sándor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzR 


