
 

 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 90/2020   
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru  aprobarea aderării unor 
comune  și pentru aprobarea proiectului actului adițional nr.9 la Statut, respectiv a 

modelului Actului Constitutiv și al Statutului actualizat 
 

 
    Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,  
               Având în vedeere Referatul de aprobare privind mandatarea reprezentantului 
Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUACOV pentru  aprobarea aderării unor comune  și pentru aprobarea proiectului actului 
adițional nr.9 la Statut, respectiv a modelului Actului Constitutiv și al Statutului actualizat,  
 Având în vedere cererea nr. 178/20.08.2020 a A.D.I. „AQUACOV” prin care solicită ca 
UAT Municipiul Târgu Secuiesc în calitate de membru ADI AQUACOV, să adopte hotărâri 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în A.G.A A.D.I. 
„AQUACOV” pentru votarea aprobării aderării unor comune și pentru aprobarea proiectului 
actului adițional nr.9 la Statut, respectiv a modelului Actului Constitutiv și al Statutului 
actualizat,  
 În conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) lit d. din Legea nr. 241/2006, a serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;  

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; 

În conformitate cu prevederile art.21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUACOV”; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d  şi alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin (1) lit. a 
din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,     

 
 HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. - Se acordă mandat special domnului Bokor Tiberiu, ca în calitate de reprezentant 

al Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUACOV” :  

a) să voteze pentru aprobarea aderării comunelor Belin, Bixad, Boroșneu Mare, Cernat, 
Comandău, Estelnic, Lemnia, Micfalău și Poian la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUACOV”, 

b)  să voteze pentru aprobarea proiectului actului adițional nr.9 la Statut, respectiv a 
modelului Actului Constitutiv și al Statutului actualizat, 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  28 august 2020    
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Bejan András 
         CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                    SECRETAR GENERAL 
                                                                                                               Tóth Csilla Enikő 
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