JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
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HOTĂRÂREA NR. 155/2018
privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”pentru
aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă
potabilă și canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie
Comunală S.A.
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Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din
data de 14 decembrie 2018, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în functie (_14_),
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Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiilor de specialitate, respectiv avizul de legalitate dat
de secretarul orasului;
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Având în vedere:
- Avizul nr. 613438/16.11.2018 emis de Președintele A.N.R.S.C.
- cererea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
înregistrată la Primăria orașului Covasna sub nr. 6824/15.10.2017;
- cererea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” nr.
272/26.11.2018 înregistrată la Primaria Covasna sub nr.
6268/4.12.2018 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind
mandatarea reprezentantului orașului Covasna în ADI AQUACOV
pentru votarea aprobării modificării prețului/tarifului furnizării apei
potabile și a canalizării, în conformitate cu valorile cuprinse în avizul
A.N.R.S.C.
- art. 7 alin (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată;
În conformitate cu prevederile:
- art.7 alin(1) lit. b) art.12 alin (1) lit. i) din Legea 241/2006 a serviciului
de alimentare cu apă și canalizare, republicată;
- art. 8 alin (2) lit.k) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 16 alin(3) din d) coroborat cu art. 21 din Statutul Asociației de
dezvoltare „AQUACOV”

În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. d), alin. (6) lit. c), art. 45
alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a _10__ consilieri, “împotriva” a _1__ consilieri și
“abțineri” a _3__ consilieri,
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HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1 - Se acordă mandat special Primarului orașului Covasna, dl. Gyerő
József, ca în calitate de reprezentant al orașului Covasna în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” să aprobe modificarea
prețului/ tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de
canalizare-epurare, practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.,
în conformitate cu valorile cuprinse în Avizul nr. 613438/16.11.2018 emis de
Președintele A.N.R.S.C. anexă la prezenta hotărâre, din care face parte
integrantă
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Art. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul orașului Covasna.
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BODÓ ENIKŐ

Contrasemnează,
SECRETAR
VASILICA ENEA

