
ROMÂNIA
                               JUDETUL COVASNA

          CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 186/2022
Cu privire la mandatarea ADI ”AQUACOV” să semneze act adițional  la

contractul de delegare încheiat  cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru
predarea sistemului de utilitate publică realizat prin investiția „Reabilitarea
rețelei de canalizare menajeră pe distanța de 300 ml pe strada Pava de Jos

între fabrica de îmbuteliere apă minerală și răcoritoare Pepsi Cola Covasna
și intersecția  DJ121 cu fosta cale ferată forestieră”

            Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27  decembrie  2022,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcţie (16) din totalul de 17 consilieri aleși,

Analizând referatul  de aprobare al  Primarului  orașului  Covasna,  raportul
compartimentului  de  specialitate,  avizele  comisiilor  de  specialitate  juridice  şi
pentru  adiministraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea
drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte  drepturi,  pentru
amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor  publice,  conservarea
monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,  pentru  programe  de  dezvoltare
economică- solcială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
oraşului, servicii publice şi comerţ, precum și avizul de legalitate al secretarului
oraşului.

În conformitate cu prevederile:
- HCL 120/2009  privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și

canalizare către S.C. Gospodăria Comunală S.A. Sf. Gheorghe;
- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. AD 17349/08.12.2021,

pentru  obiectivul  de  investiții  „Reabilitarea  rețelei  de  canalizare  menajeră  pe
distanța de 300 ml pe strada Pava de Jos între fabrica de îmbuteliere apă minerală
și  răcoritoare  Pepsi  Cola  Covasna  și  intersecția  DJ121  cu  fosta  cale  ferată
forestieră”;

- art. 8 alin. (3) lit. „d”,art. 23 alin. (1) lit. b), art. 24 alin. (1) lit. b) și art. 25
alin.  (3)  din  Legea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  nr.  51/2006
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-art. 20 alin. (1) și (4) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
nr. 241/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) lit. „a” și art. 17 alin. 2) lit.”d” pct. 1) din Statutul actualizat al
asociației de dezvoltare intercomunitară AQUACOV;



    
 În  temeiul  art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „n” din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,   art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din
Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019,  privind  Codul
Administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

Cu  votul “pentru” a 16 consilieri, “împotrivă” a - consilieri,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 -   Se  acordă  mandat  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
„AQUACOV” cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr.2, înscrisă
în registrul Asociațiilor și Fundațiilor la grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe sub
nr.40/28  noiembrie  2008  să  semneze  actul   adițional  nr.  37  la  contractul  de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat cu S.C.
Gospodărie  Comunală  S.A.  Sfântu  Gheorghe,  prin  reprezentantul  său  legal,  în
numele și pe seama orașului Covasna în vederea predării în operare a sistemului
de  utilitate  publică  realizat  prin  investiția  ”Reabilitarea  rețelei  de  canalizare
menajeră pe distanța de 300 ml pe strada Pava de Jos între fabrica de îmbuteliere
apă minerală și răcoritoare Pepsi Cola Covasna și intersecția DJ121 cu fosta cale
ferată forestieră”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2  -  Operarea  sistemului de utilitate publică realizat prin investiția în
curs  se  va   realiza  de  către  S.C.  Gospodărie  Comunală  S.A  în  baza  actului
adițional  și  a  clauzelor  contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de
alimentare cu apă și canalizare.

Art. 3 – Se împuternicește primarul orașului Covasna să semneze procesul
verbal de  Predare – primire a sistemului de utilitate publică realizat prin investiția
”Reabilitarea rețelei de canalizare menajeră pe distanța de 300 ml pe strada Pava
de Jos între fabrica de îmbuteliere apă minerală și răcoritoare Pepsi Cola Covasna
și intersecția DJ121 cu fosta cale ferată forestieră”,  încheiat între reprezentanții
ADI AQUACOV și  Orașul Covasna, anexa 2 la prezenta.

Art.4 – Orașul Covasna  va monitoriza și controla activitatea de exploatare
a investiției prin ADI  AQUACOV și va solicita operatorului regional să adopte
măsuri pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a rețelei de utilități predate
în operare.



Art.5  –  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  va  ocupa  Primarul
orașului, prin aparatul de specialitate.
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