
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 27/2018
Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de

canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din  15.05.2018,

      Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei Valea
Crişului,   
            Având în vedere rapoartul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei şi
avizul secretarului comunei Valea Crişului

Fiind  îndeplinite  procedurile  prevăzute  de  Legea  nr.  52/2003,  privind  transparenţa
decizională în administraţia publică locală; 

În conformitate cu prevederile:
- art. 11 alin. (5), art. 12 alin (1) lit. a) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu

apă şi de canalizare, republicată; 
-  Legii  nr.  51/2006  a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  cu  modificările  si

completările ulterioare
-  art.  16  alin  (3)  lit.  a)  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;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.  Se aprobă Strategia de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare
menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special primarului comunei Valea Crișului, dl. Kisgyörgy Sándor,
ca  în  calitate  de  reprezentant  al  comunei  Valea  Crișului  în  Adunarea  Generală  a  Asociaţiei  de
Dezvoltare  Intercomunitară  „AQUACOV” să voteze pentru aprobarea Strategiei  de dezvoltare  a
infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-
2027. 

Art.  3.  Se  împuterniceşte  persoana  desemnată  la  art.  2  și  Asociația  de  Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUACOV” pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Valea Crişului, la 15.05.2018
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