
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 6 /2023 
privind aprobarea pregătirii proiectului „ Extinderea sistemului de canalizare menajeră a aglomerării 

Târgu Secuiesc  în aglomerările Ghelința și Ojdula” de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală 
S.A., în vederea depunerii pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – 

componenta 1 „Managementul apei” și aprobarea conectării aglomerărilor Ghelința și Ojdula la 
sistemul de canalizare menajeră (inclusiv la stația de epurare) al municipiului Târgu Secuiesc 

 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a domnului consilier local dr. Szilveszter 
Szabolcs privind aprobarea pregătirii proiectului „ Extinderea sistemului de canalizare menajeră a 
aglomerării Târgu Secuiesc  în aglomerările Ghelința și Ojdula” de către Operatorul Regional Gospodărie 
Comunală S.A., în vederea depunerii pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 
– componenta 1 „Managementul apei” și aprobarea conectării aglomerărilor Ghelința și Ojdula la sistemul de 
canalizare menajeră (inclusiv la stația de epurare) al municipiului Târgu Secuiesc, 
             Luând în considerare prevederile O.U.G nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă , 
              În conformitate cu prevederile  art. 4  alin. (1) și alin. (4) , art. 8, art. 9 alin. (4) litera c)  din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale  
art. 10 alin. (1) lit b), art. 11 alin. (3) litera g),  art. 12 alin. (1) lit. a) și art. 37 alin. (1)  din  Legea nr. 241/2006 
privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
              Văzând art. 4 din Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, 
              Având în vedere Protocolul sub nr. înreg. Primăria Târgu Secueisc 2341/25.01.2023 încheiat între 
Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, Comuna Ojdula,  Comuna Ghelința și 
Municipiul Târgu Secuiesc,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b. coroborat cu art.129 alin.(4) lit.g, ale  art. 139 alin. (3) lit.d și art. 196 
alin. (1) lit. a. 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. – (1) Se aprobă participarea municipiului Târgu Secuiesc, prin operatorul regional Gospodărie 
Comunală S.A, cu proiectul „ Extinderea sistemului de canalizare menajeră a aglomerării Târgu Secuiesc  în 
aglomerările Ghelința și Ojdula”  la sesiunea de proiecte deschisă în cadrul PNRR – componenta 1 
„Managementul apei”, derulat prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.  
         (2) Se aprobă includerea în proiectul prevăzut la art.1, extinderea rețelei de canalizare menajeră de la 
intersecția străzilor Budai Nagy Antal și Kanta, până la stația de tratare a apei din municipiul Târgu Secuiesc. 
 Art. 2. – Se aprobă contractarea studiului de fezabilitate pentru proiect, partea aferentă municipiului  
Târgu Secuiesc, de către Gospodărie Comunală S.A. și finanțarea acestuia din redevența acumulată în Fondul 
de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (fondul IID). 
 Art. 3. - Se aprobă conectarea aglomerărilor Ghelința și Ojdula la sistemul de canalizare menajeră 
(inclusiv la stația de epurare) al municipiului Târgu Secuiesc. 
 Art.4. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la 31 ianuarie 2023 
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