
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 128/2022 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru  aprobarea/respingerea 
scoaterii investițiilor care au fost acceptate pentru finanțare în programul Anghel Saligny 
 

   Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,  
               Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Dr.Szilveszter Szabolcs 
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea/respingerea scoaterii investițiilor care 
au fost acceptate pentru finanțare în programul Anghel Saligny, 
 Având în vedere adresa nr. 234/04.08.2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUACOV, înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc cu nr. de înregistrare 
16851/05.08.2022 cu privire la mandatarea reprezentantului în adunarea generală a ADI AQUACOV, 
pentru aprobarea/respingerea scoaterii investițiilor care au fost acceptate pentru finanțare în 
programul Anghel Saligny din studiul de fezabilitate varianta finală a proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna (proiectul POIM),  
 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. c şi 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. 16 alin (1) lit. l coroborat cu art. 21 din Statutul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”; 
           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 acordă mandat special domnului Dr.Szilveszter Szabolcs, viceprimarul municipiului, 
ca în calitate de reprezentant al Municipiului Târgu Secuiesc  în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” să voteze pentru scoaterea investițiilor care au fost 
acceptate pentru finanțare în prpgramul Anghel Saligny din studiul de fezabilitate, varianta inițială al 
proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna, cu 
următoarele doi condiții: 

a. Aceste investiții să fie în concordanță cu Strategia și Masterplanul aprobat de către Consiliul 
Județean Covasna; 

b. Eventualele cheltuieli suplimentare neeligibile care rezultă din această modificare pentru 
Gospodărie Comunală S.A., sau Consiliul Județean Covasna (co-finanțatorul proiectului), să 
fie suportată de membrii care au solicitat scoaterea investițiilor din Proiectul regional cu 
finanțarea documentației tehnice din Programul Operațional de Infrastructură Mare. 

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

Târgu Secuiesc, la 18 august 2022 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ  
    Molnár Lajos-Zoltán                                                       SECRETAR GENERAL,                                                                                          
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