
Anexă la H.C.L. nr.96/2008 
 
 

CONVENŢIE – CADRU 
DE PARTICIPARE LA FORMAREA OPERATORULUI REGIONAL ÎN DOMENIUL 

SERVICIILOR DE APĂ ŞI DE CANALIZARE 
 
 

PREAMBUL 
 

• Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii 
care implică investiţii importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu 
apă şi de canalizare (denumite în cele ce urmează „Serviciile”), până în 2015 pentru un 
număr de 263 de aglomerări urbane cu un echivalent-locuitor (e.l.) mai mare de 10.000 şi 
până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un e.l. cuprins între 2.000 şi 10.000. 

• Din studiile efectuate la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, rezultă cu 
claritate că, pentru buna funcţionare a Serviciilor şi pentru ca Serviciile să îndeplinească 
condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare şi de angajamentele asumate 
de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sunt necesare investiţii 
financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care 
depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale acestora. 

• Procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial în vederea atingerii 
obiectivelor ambiţioase de investiţii. 
 

Art. 1. Părţile: 
 

1. JUDEŢUL COVASNA, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii Nr. 
4, Cod fiscal 4201988, reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 
domnul Demeter János; 

2. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, 
Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 2, Cod fiscal 4404605, reprezentat prin Primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, domnul Albert Álmos, 

3. MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC cu sediul în Municipiul Târgu Secuiesc, Str. 
Gábor Áron nr. 24, Cod fiscal 4201813, reprezentat prin Primarul municipiului Târgu 
Secuiesc, domnul Török Sándor, 

4. ORAŞUL COVASNA cu sediul în Oraşul Covasna, Str. Piliske Nr. 1, Cod fiscal 
525200, reprezentat prin Primarul oraşului Covasna, Zsuffa Levente, 

5. ORAŞUL INTORSURA BUZĂULUI cu sediul în Intorsura Buzăului, Str. Mihai 
Viteazul nr. 173, Cod fiscal 4404369, reprezentat prin Primarul oraşului Intorsura 
Buzăului, domnul Baciu Gheorghe, 

 
prin prezenta convenim la participarea cu capital sau cu bunuri, în numele şi în 

interesul colectivităţilor locale pe care le reprezentăm la societatea comercială – operator 
regional asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanta 
Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 



prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de 
dezvoltare in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 249/2007 – cu capital integral al unităţilor administrativ-teritoriale care 
sunt interesaţi şi la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”. 
 

Art. 2. Societatea comercială arătată la art. 1 are obiect de activitate serviciile de 
alimentare cu apă şi de canalizare şi se înfiinţează în conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale semnatare ale prezentei convenţii, inclusiv prin modificarea 
actelor constitutive ale operatorilor existenţi, subordonaţi autorităţilor administraţiei 
publice locale. 

Art. 3. Societatea comercială arătată la art. 1 asigură atât gestiunea propriu-zisă a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a părţilor semnatare, inclusiv 
administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, 
cât şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal sau regional, 
destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-
edilitare aferente acestor servicii. 

Art. 4. (1) Părţile convin asupra elaborării şi redactării actului constitutiv al 
operatorului regional, sau, după caz, asupra modificării actelor constitutive ale 
operatorilor existenţi, subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale. 

(2) În cazul înfiinţării unei noi societăţi comerciale, părţile semnatare convin de 
comun ca în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare să aprobe prin hotărâri ale acestora 
forma societăţii comerciale, denumirea, sediul, valoarea aportului în numerar al fiecărei 
parte, obiectul de activitate şi proiectul actului constitutiv. 

Art. 5. Părţile semnatare desemnează ______________ ca leader în realizarea 
prevederilor prezentei. 

Art. 6. Părţile răspund pentru îndeplinirea prevederilor din prezenta. 
Art. 7. Forţa majoră apără de răspundere. 
Art. 8. (1) Orice litigiu apărut între părţi se soluţionează pe cale amiabilă. 

(2) Când litigiul nu a putut fi soluţionat pe cale amiabilă, sunt competente 
instanţele judecătoreşti, conform legii. 

Părţile au înţeles să încheie astăzi ,_____/________2008, prezenta convenţie în 5 
exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 
Semnăturile părţilor: 

 

JUDEŢUL COVASNA, 

Preşedinte 

Demeter János 

 



 

 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, 

Primar 

Albert Álmos 

 

 

 

 

MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, 

Primar 

Török Sándor 

 

 

ORAŞUL COVASNA, 

Primar 

Zsuffa Levente 

 

 

ORAŞUL INTORSURA BUZĂULUI, 

Primar 

Baciu Gheorghe 

 

 


