
 

 

 

 

  

 Nr. înreg. : ____________/________________ 

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.______/2023 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc 

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, pentru 

aprobarea proiectului actului adițional nr. 2/2023 la Statutul actualizat al Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV  

 

 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a domnului consilier local  

dr. Szilveszter Szabolcs privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUACOV, pentru aprobarea proiectului actului adițional nr. 2/2023 la 

Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV,  

În conformitate: 

 cu  prevederile art. 8  alin. (3) lit. c din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările si completările ulterioare; 

 art. 36. alin (2) lit e, alin. (7) lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 cu prevederile art. 7. alin. (13) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică locală; 

 cu prevederile art. 10. alin. 5.1 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 cu prevederile art. 35 alin. (3) și (4), alin. (6), alin. (8), art. 36.3, alin. (3) și art. 36.6 

alin (3) din Legea nr. 241/2006; 

În temeiul art.91 alin.(3), art.92 alin.(2) lit.c, art. 129 alin. (2) lit. d  şi alin. (7) lit. n, 

art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin(1) lit.a din din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare;     

 

 

 

 

 



 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

 Art.1. – – Se aprobă proiectului actului adițional nr. 2/2023 la Statutul actualizat al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV. 

 Art. 2. – Se acordă mandat special Primarului Municipiului Târgu Secuiesc, dl. Bokor 

Tiberiu, ca în calitate de reprezentant al municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” să voteze pentru: 

1. Aprobarea proiectului actului adițional nr. 2/2023 la Statutul actualizat al Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV. Prin proiectul actului adițional indicat, se 

modifică și se completează pozițiile 30 și 32, respectiv art. 4 alin. (3), art. 16. alin (3), 

lit. c. din Statut. 

 Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Târgu Secuiesc. 

 

          Târgu Secuiesc, la ____ martie 2023  

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                 SECRETAR GENERAL 

                                                                                                               Tóth Csilla Enikő                    

 

 

Inițiator, Consilier local, dr. Szilveszter Szabolcs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


