
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR  20/2022
Privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special

reprezentantului comunei Valea Crișului în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”

Consiliul local al comunei Valea Crișului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 10.03.2022,
Analizând Expunerea de motive, proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei Valea

Crişului aprecum şi Raportul Compartimentului de specialitate, raportul Comisiei de specialitate
şi avizul secretarului general al comunei Valea Crişului,
Având în vedere:

- art. 43 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

-  art.  36 alin.  (2)  din Legea nr.  241/2006 privind serviciul  de alimentare  cu apă şi  de
canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) lit. i) şi j), respectiv art. 16 alin. (3) lit. c), coroborat cu art.
21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;

- art. 36 din Condiţiile generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare  cu  apă şi  canalizare  nr.  23/04.11.2009,  încheiat  între  Asociaţia  de  Dezvoltare
Intercomunitară  ”AQUACOV”  şi  Gospodărie  Comunală  S.A.,  precum  şi  actele  adiţionale
aferente;

ţinând  cont  de  adresa  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”AQUACOV”  nr.
15/17.01.2022, înregistrată la Primăria comunei Valea Crişului sub nr. 669/25.01.2022,

fiind  îndeplinite  procedurile  prevăzute  de  Legea  nr.  52/2003  privind  transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139 alin. (1)  şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă Studiul tehnico-economic pentru elaborarea şi aprobarea unui mecanism
de tarifare pentru perioada aprilie 2022 – mai 2027, realizat de operatorul regional Gospodărie
Comunală  S.A.,  Sfântu  Gheorghe,  şi  înaintat  prin  adresa Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 15/17.01.2022, înregistrată la Primăria comunei Valea Crişului
sub nr. 669/25.01.2022, prevăzut în anexa nr. 1.

Art.  2.  Se acordă mandat  special  domnului  Kisgyörgy Sándor,  reprezentantul  comunei
Valea Crişului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” să
voteze  în  numele  şi  pe  seama  comunei Valea  Crişului  pentru  cele  comunicate  prin  adresa
Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”AQUACOV”  nr. 15/17.01.2022, înregistrată  la
Primăria comunei Valea Crişului sub nr. 669/25.01.2022, şi anume:



a) aprobarea Mecanismului de tarifare care se va aplica de operatorul regional Gospodărie
Comunală S.A., Sfântu Gheorghe în perioada aprilie 2022-mai 2027, prevăzut în anexa nr. 2;

b) aprobarea încheierii  de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” a
Actului adiţional nr. 33 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă  şi  canalizare  nr.  23/04.11.2009, încheiat  între  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară
”AQUACOV” şi Gospodărie Comunală S.A., Sfântu Gheorghe, în forma prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează domnul
Kisgyörgy Sándor, reprezentantul  comunei Valea Crişului în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.

Valea Crişului, la 10.03.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                Secretar general al comunei 
         KÖLTŐ Zsombor                                                             PANAITE Ana-Diana
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