
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 117/2022    

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului 

Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV” în vederea acceptării de noi membri: comunele Dalnic şi 

Zagon 

 

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă 

ordinară/extraordinară din data de 25 august 2022, şedinţă legal constituită, 

fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (11) din 17 consilieri aleşi, 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului 

de specialitate, avizul comisiei juridice şi pentru administraţia publică locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele 

religioase şi alte drepturi, precum şi avizul dat de secretarul general al orașului, 

Având în vedere prevederile: 

- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului Local al 

Oraşului Covasna, Judeţul Covasna; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Covasna nr. 27/2008 privind 

asocierea oraşului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea 

înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

- Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV”; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, 

 

Ţinând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV” nr. 207/28.06.2022, înregistrată la Registratura generală a 

Consiliul Județean Covasna sub nr. 11.386/28.2022, 

 

 



 

În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2), lit.”d” şi „e”, alin. (7) lit. „n”, 

alin. (9) lit. „a”,  art. 139 alin. (3) lit. „f”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit 

”a” și art. 243 alin. (1) din  O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările ş completările ulterioare; 

 

Cu votul ,,pentru” a 11 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 

Art. 1 – Se acordă mandat special domnului primar al oraşului 

Covasna, Gyerő József, reprezentantul oraşului Covasna în Adunarea Generală 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, pentru exercitarea 

dreptului de vot, după cum urmează: 

a) să voteze „pentru” aprobarea aderării comunelor Dalnic și Zagon la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”; 

b) să voteze „pentru” aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la 

Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul 

oraşului Covasna. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează, 
      DR. FÜLÖP CSABA                            SECRETAR GENERAL 

                                                                                 AL ORAȘULUI COVASNA, 

                    VASILICA ENEA 


