
Nr. 8714/08.02.20t6.

PROIECT DE HOTARARE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sffrntu
'Gheorghe in Adunarea Generaltr a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitari

,,AQUACOV"

Consiliul Local al Municipiului sfantu Gheorghe, in gedinfE ordinarx;

Av6nd in vedere Expunerea de motive nr. 8838/08.02.2016 a primarului

municipiului, dl. Antal Arpad-enaras;
Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr. 8713108.02.2016 al Biroului juridic din

cadrul Primdriei municipiului Sfrntu Gheorghe;

Av6nd in vedere procesul - verbal-al qedinlei Adundrii Generale a Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitara,,AQUACOV", din data de 261 I'201 5 ;

Av6nd in vedere fr.C.r. nr. 3412015 a Consiliului local al comunei Turia privind

aprobarea aderarii comunei Turia la Asocialia de Dezvoltare Intercomunitara

,,AQUACOV";
Av6nd in vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al

municipiului Sfdntu Gheorghe;*--- 
i;-t"rf"t it t" ,,r-prrr.derile er:t. 2l alin. (1) $i arl 32 alin' (1) din Statutul

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard "AQUACOV";^^"----ili*u 
pn"u"derilor art. 16 alin. (2) lit. h, j $ k din Statutul Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitard "AQUACOV";
Av6nd in vedere prevedirile O.G. nr. 2612000 cu privire la asociafii 9i fundafii, cu

modifi cdrile gi completdrile ulterioare;
in conformitate cu prevederile Legii nr' 5212003 privind transparenla decizionalE in

administralia publicd 1oca16, republicatd;---- 
il;onformitat, ,., pr.u.derile art.36 alin. (2) lit. e 9i alin. (7) lit. c din Legea nr'

2l5l211l privind administralia publici locald, republicatd, cu modifictuile 9i complet6rile

ulterioare;*'"----1"'temeiul 
prevederilor art. 45 alin. (2) lit. (0 si utt. l15 din Legeart.2l5l200l

privind administralia publicd 1oca16, republicatd, cu modificSrile qi completdrile ulterioare;

HOTARA$rE

Art. 1. - Se acord6 mandat special primarului municipiului Sfhntu Gheorghe, ca in

calitate de reprezentant al municipiul.ri Sfant, Gheorghe in Adunarea Generala a

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara,,AQUACOV" s6 voteze pentru:

1. aprobarea aderdrii comunei furia la Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar6

,,AQUACOV";
2. aprobarea cotizaliei anuale, conform pct.7 din Procesul - verbal al qedinfei

Adun[rii Generale a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUACOV" din data de

26.11.2015, anexa nr. 1 la prezentahotarfue, din care face parte integranlS; . -

3. aprobarea proiectului actului adilional nr. 8 la Statutul Asocialiei de Dezvoltare

Intercom*nlitarA ,,AQUACOV", anexa nt. 2 la prezenta hotdrdre, din care face parte

integrantI.
Art. Z.- Cu aduce realaindeplinire a prevederilor prezentei hot5rdri se inslrcineazd

Primarul municipiului Sffintu Gheorghe.

Sffintu Gheorghe,la

PRE$EDINTE DE $EDINTA

2016.



Nr. 8713/08.02.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului

SfAntu Gheorghe in Adunarea Generali a Asocia{iei de Dezvoltare
Intercomunitari,AQUACOY"

Prin Hotdrdrea Consiliului Local al municipiului Sfhntu Gheorghe nr.

19912008 privind asocierea municipiului cu alte unitEfi administrativ-teritoriale,
in vederea infiinf6rii Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitar6 "AQUACOV", s-a

aprobat asocierea Municipiului Sfhntu Gheorghe, ca membru fondator, cu unitIli
administrativ teritoriale din judegul Covasna in vederea infiin{Erii Asociafiei de

Dezvoltare lntercomunitar6 AQUACOV, asociafie ce are ca scop rcalizatea in
comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de

alimentare cu ap[ gi de canalizare pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul
judefului Covasna gi furnizarea in comun a serviciilor de alimentare cu apd qi de

canalizare. Ulterior au aderat qi alte unit5li administrativ- teritoriale la Asocialia

astfel infiinfat6. in prezent, Asociafia numir6 32 de membri.
Avdnd in vedere faptul cE unitatea administrativ-teritoriald Comuna

Turia qi-a manifestat expres inlenfia de a adera la Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitard AQUACOV, adoptdnd HCL nr. 3412015,

in conformitate cu Statutul asociafiei, este necesarS acordarea unui

mandat special primarului in Adunarea General6 a Asocia{iei de Dezvoltare

Intercomunitaxa AQUACOV sI voteze in numele unitalii administrativ teritoriale

in gedinfa AGA pentru aprobarea aderErii noului membru.

De asemenea, conform Statutului Asociafiei este necesar a se acorda

mandat special gi pentru aprobarea cotizaliei anuale, precum qi pentru semnaxea

actului adifional nr. 8 privind modificarea Statutului Asocialiei in sensul inscrierii
comunei Turia in preambulul acestuia precum gi modificarea prevederilor privind
plata cotizatiei anuale.

Avdnd in vedere temeiul de drept, respectiv prevederile art. 16 alin (2)

lit. h), j), k), art.. 2l alin (1), $i art. 32 alin (1) din Statutul Asociafiei de

Dezvoltare Intercomunitard "AQUACOV", propunem adoptarea unei hot6rdri

privind acordarea unui mandat special Primarului municipiului Sfhntu Gheorghe

dl. Antal A.paa Andr6s, s[ voteze in AGA A.D.I ,,AQUACOV"pentru aprobarea

aderlrii Comunei Turia, pentru aprobarea cotiza[iei anuale qi sE semneze actul

aditional nr. 8 privind modificarea Statutului Asociafiei, conform proiectului

actului adilional nr 8, anexa rr. 2la proiectul de hot6r6re din care face parte

integrant6.

$ef Birou juridic,
Consilier juridic Edith



Nr. 8838/08.02.2016.

Expunere de motive

privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului

Sfintu Gheorghe in Adunarea Generall a Asocia{iei de I)ezvoltare
Intercomunitari r,AQUACOV"

Municipiului Sfantu Gheorghe impreun[ cu alte cu unitafi administrativ

teritoriale din judeful Covasna au infiintat Asocialia de Dezvoltare

Intercomunitara AQUACOV, asocia{ie ce are ca scop rcalizarea in comun a

proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu ap6

qi de canalizare pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul judefului Covasna qi

furnizarea in comun a serviciilor de alimentare cu apd qi de canalizue'

Ulterior au aderat qi alte unitdfi administrativ- teritoriale la Asociatia astfel

infiinfatE, in prezent numdrul membrilor asociafi fiind de 31' 
Avand in vedere faptul cE unitatea administrativ-teritoriald Comuna

Turia qi-a manifestat expres inlentia de a adera la Asociafia de Dezvoltare

Intercomunitar6 AQUACOV, adopt6nd HCL nr. 3412015,

in conformitate cu Statutul asociafiei, este necesar6 acordarea unui

mandat special primarului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunitar6 AeUACOV sE voteze in numele unitdtii administrativ teritoriale

in gedinla AGA pentru aprobarea aderdrii noului membru'

De asemenea, conform Statutului Asociatiei este necesar a se acorda

mandat special gi pentru aprobarea cotizatiei anuale, precum 9i pentru sefiInalea

actului ad4ional-nr'. 8 privind modificarea Statutului Asocialiei in sensul inscrierii

comunei Turia in prearnbulul acestuia precum gi modificarea prevederilor privind

plata cotizaliei anuale.- 
Avdnd in vedere temeiul de drept, respectiv prevederile art. 16 alin (2)

lit. h), j), k), art.. 2l alin (l), ;i art. 32 alin (1) din Statutul Asociafiei de

Dezvoltare Intercomunitara';Aqi;ACOV", propunem adoptarea unei hotdr6ri

privind acordarea unui mandat special Primarului municipiului Sf6ntu Gle_orghe

s5 voteze in AGA A.D.I ,,AQUACOV"pentru aprobarea aderErii comunei Turia,

pentru aprobarea cotizafiei anuale qi sd semneze ac,tttl adilional nr' 8 privind

modificarea Statutului Asociafiei, conform proiectului actului aditional nr 8,

anexa rc.2laproiectul hotlrdre din care face parte integranta.

Sfdntu Gheorghe, la 08.02.2016.

PRIMAR
ANTAL ANPAO ANDRAS


