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ROMÂNIA 

                               JUDETUL COVASNA 

          CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 118/2022 

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” 

pentru scoaterea din POIM a unor investiţii aprobate prin programul Anghel 

Saligny 

 

 Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 25 

auguat 2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în functie 

(__) din totalul de 17 consilieri aleşi. 

Văzând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare economică 

– socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii 

publice și comerț, juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, precum și 

avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului, 

În conformitate cu:  

- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului Local al Oraşului Covasna, 

Judeţul Covasna; 

- prevederile art. 16 alin. (3) lit. a) și art. 17 alin. (2) lit. b) - Strategia de dezvoltare 

din Statutul actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

- Art. 89 alin. (2) şi alin. (8) şi art. 91 alin. (4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- Strategia de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră 

în județul Covasna pentru perioada 2018-2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 36/2018; 

- Masterplanul actualizat pentru sectorul de apă și apă uzată din județul Covasna, 

aprobat prin Hotărârea nr. 117/2020; 

- acordul de principiu nr. 07.07.2017 cu privire la investițiile prioritare care se vor 

propune pentru finanțare  părin Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM), 

- solicitările scrise ale primăriilor care au fost cuprinse cu investiții în studiul de 

fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Covasna (elaborarea documentației tehnice fiind finanțată din POIM), și pentru 

care investiții s-a solicitat parțial sau integral finanțare din Programul Anghel Saligny, 

pentru retragerea acestor investiții din proiectul POIM, după cum urmează: 

1. Adresa primăriei comunei Lemnia nr. 1356/20.06.2022, înregistrată la Gospodărie 

Comunală S.A. cu nr. 5242/20.06.2022; 
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2. Adresa primăriei comunei Ghelința nr. 5128/20.06.2022, înregistrată la Gospodărie 

Comunală S.A. cu nr. 5271/21.06.2022; 

3. Adresa primăriei comunei Moacșa nr. 1714/24.06.2022, înregistrată la Gospodărie 

Comunală S.A. cu nr. 5433/24.06.2022; 

4. Adresa primăriei comunei Aita Mare nr. 996/20.06.2022, înregistrată la 

Gospodărie Comunală S.A. cu nr. 5434/24.06.2022; 

5. Adresa primăriei comunei Valea Mare nr. 2073/24.06.2022, înregistrată la 

Gospodărie Comunală S.A. cu nr. 5435/24.06.2022; 

6. Adresa primăriei comunei Poian 2626/24.06.2022, înregistrată la Gospodărie 

Comunală S.A. cu nr. 5436/204.06.2022; 

7. Adresa primăriei comunei Belin nr. 1566/2022, înregistrată la Gospodărie 

Comunală S.A. cu nr. 5449/27.06.2022; 

8. Adresa primăriei comunei Baraolt nr. 4027/24.06.2022, înregistrată la Gospodărie 

Comunală S.A. cu nr. 5504/28.06.2022; 

9. Adresa primăriei comunei Estelnic nr. 2035/27.06.2022, înregistrată la Gospodărie 

Comunală S.A. cu nr. 5503/28.06.2022; 

10. Adresa primăriei comunei Întorsura Buzăului nr. 28.580/20.06.2022, înregistrată la 

Gospodărie Comunală S.A. cu nr. 5502/20.06.2022; 

11. Adresa primăriei comunei Ozun nr. 6651/24.06.2022, înregistrată la Gospodărie 

Comunală S.A. cu nr. 5501/28.06.2022; 

12. Adresa primăriei comunei Sânzieni nr. 3795/24.06.2022, înregistrată la Gospodărie 

Comunală S.A. cu nr. 5500/28.06.2022; 

13. Adresa primăriei comunei Cernat nr. 5353/27.06.2022, înregistrată la Gospodărie 

Comunală S.A. cu nr. 5457/27.06.2022, 

 

Luând în considerare faptul, că: 

- elaborarea documentației tehnice pentru Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna este în fază avansată, 

studiile de teren (geotehnice, topografice, hidrogeologice, etc) fiind finalizate și 

plătite, Studiul de fezabilitate inițial fiind executat în proporție de peste 90%; 

- în urma scoaterii din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Covasna a investițiilor care au fost acceptate pentru finanțare 

prin programul Anghel Saligny trebuie revizuit obligatoriu studiul de fezabilitate 

varianta inițială, 

 

În baza prevederilor art. 21 alin (1) din Statutul actualizat al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

 

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

234/04.08.2022, înregistrată la Registratura generală a Primăriei oraşului Covasna sub nr. 

12965/05.08.2022, 

 



3 

 

 În baza prevederilor art. 112 alin. (1), art. 125 alin. (1) lit. b), art.1 29 lit. e) şi alin. 

(9) lit. c), art. 139 alin. (1),  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 și completările 

ulterioare; 

 

Cu votul “pentru” a 12  consilieri,  “împotriva” a - consilieri , 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Gyerő József, Primarul oraşului 

Covasna, ca în calitate de reprezentant al Orașului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” să voteze „pentru”: 

scoaterea investițiilor care au fost acceptate pentru finanțare în programul Anghel Saligny 

din studiul de fezabilitate varianta inițială a proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna, cu următoarele 2 condiții: 

1. aceste investiții să fie în concordanță cu Strategia și Masterplanul aprobate de 

către Consiliul Județean Covasna; 

2.  eventualele cheltuieli suplimentare neeligibile care rezultă din această 

modificare pentru Gospodărie Comunală S.A., sau Consiliul Județean Covasna 

(co-finanțatorul proiectului), să fie suportate de membrii care au solicitat 

scoaterea investițiilor din Proiectul regional cu finanțarea documentației tehnice 

din Programul Operațional de Infrastructură Mare. 

 

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

persoana nominalizată la art. 1 .  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

    DR. FÜLÖP CSABA                            SECRETAR GENERAL 

                                                                                    AL ORAȘULUI COVASNA, 

               VASILICA ENEA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


