
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 94/2014 
privind mandatarea reprezentantului municipiului Tg .Secuiesc în Adunarea Generală  a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru  aprobarea modific ării şi 

completării Statutului Asocia ţiei în conformitate cu prevederile HG nr. 742/2014 
  
 

 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
  Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului privind 
mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru  aprobarea modificării şi completării Statutului 
Asociaţiei în conformitate cu prevederile HG nr. 742/2014, 
 Având în vedere cererea A.D.I. „AQUACOV” nr. 208/23.09.2014 prin care solicită adoptarea, 
în regim de urgenţă, a  unei hotărâri privind mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea 
modificării si completării Statutului acesteia; 

Având în vedere realizarea procedurilor prevăzute de art. 7 alin. (4) si alin. (13) din Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;  

În baza prevederilor art. 32 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov”cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), 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 art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se acordă mandat Primarului municipiului Tg.Secuiesc dl. BokorTiberiu, ca în 

calitate de reprezentant al municipiului Tg.Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUACOV”, să aprobe modificarea şi completarea Statului Asociaţiei, în 
conformitate cu proiectul Actului aditional nr. 6, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte 
integrantă.   

Art. 2 . – Se împuterniceşte persoana desemnată la art. 1 pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.  

 
Târgu Secuiesc, la  3 noiembrie 2014 
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