
 ROMÂNIA
    JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA nr.55/2014

privind mandatarea reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUACOV pentru  aprobarea modificării 

         preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat 
                                de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A.

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 31 iulie 2014,
şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (14),

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul de specialitate, avizul comisiilor de buget-finaţe,
juridică, precum şi avizul nefavorabil dat de secretara oraşului

Având  în  vedere  Nota  de  fundamentare  nr.  7843/20.06.2014  a  Operatorului  Regional
Gospodărie Comunală S.A
Având în vedere cererea A.D.I. „AQUACOV” prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind mandatarea

reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
pentru  aprobarea  majorării  preţului/tarifului  furnizării  apei  potabile  şi  a  canalizării,  în  conformitate  cu  valorile
cuprinse în Nota de fundamentare;

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit b şi art. 12 alin (1) lit i). din Legea nr. 241/2006 a serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

În conformitate cu  prevederiler art. 8 alin (2) lit. j din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările si completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin (3) lit. d coroborat cu art. 21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUACOV”

În baza prevederilor art.  36 alin (2) lit.  d şi alin. (6) pct. 14  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea n r. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Cu votul “pentru” a 14 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a - consilieri

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. Se acordă  mandat  Primarului  oraşului  Covasna,  dl.  Thiesz  Janos,  ca în  calitate  de reprezentant  al
oraşului  Covasna  în  Adunarea  Generală  a  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „AQUACOV”  să  aprobe
modificarea  preţurilor/tarifelor  pentru  serviciul  public  de  alimentare  cu  apă  potabilă  şi  de  canalizare-  epurare,
practicate de operatorul regional    Gospodărie Comunală S.A, în conformitate cu valorile cuprinse în Avizul nr.
211316/11.06.2014 emis de Preşedintele A.N.R.S.C., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art. 2. Se împuterniceşte persoana desemnată la art. 1 pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă,
Gyero Jozsef
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