
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMA.RIA COMUNEI RECI 
PRIMAR 

Nr. 3819/12.08.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Reci in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUACOV" 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" s-a constituit in scopul 
reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii monitorizarii ~i gestionarii in comun a 
serviciului de alimentare cu apa ~i canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ
teritoriale membre. 

Prin adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" nr. 234/04.08.2022, 
inregistrata Ia Primaria comunei Reci sub nr.3719/05.08.2022, s-a solicitat acordarea unui mandat 
special reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale sa voteze in Adunarea Generala a 
asociatiei pentru aprobarea/ respingerea scoaterii investitiilor care au fost acceptate pentru 
finantare in programul Anghel Saligny din studiul de fezabilitate varianta finala al proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa uzata in judetul Covasna (proiectul POIM). 

Masterplanul actualizat care prevede ~i investitiile sus-amintite a fost finalizat in februarie 

anul 2020 ~i a fost aprobat de Consiliul Judetean Covasna ~i celelalte unitati administrativ 
teritoriale. 

A vand in vedere, perioada lunga cu pregatirea documentatiei tehnice pentru proiectul 
regional major, 13 dintre primarii au depus cereri de finantare ~i pe programul Anghel Saligny 

pentru o parte sau toate incluse in proiectul POIM. In urma adreselor transmise catre Gospodaria 
Comunala S.A. cu privire la scoaterea investitiilor pentru cares-a solicitat finantare din programul 

Anghel Saligny, din proiectul POIM, aceste investitii au fost aprobate pentru finantare de catre 

Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor publice si administratiei . 
Scoaterea acestor investitii din proiectul POIM trebuie sa aiba in spate ~i decizia 

autoritatilor deliberative ale tuturor asociatilor care sunt prevazute cu investitii in proiectul POIM, 
inainte sa fie supuse spre aprobare adunarii generale a A.DJ. AQUACOV. 

Avand in vedere cele de mai sus, propun aprobarea hotararii cu privire la acordarea unui 
mandat special reprezentantului comunei Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara "AQUACOV". 

Primar 
DOMBORA Lehel-Lajos 



Nr. 3820/12.08.2022 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTARARE 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Reci in Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUACOV" 

Consiliul local al comunei Reci, 
intrunit in ~edinta sa ordinara din data de _ _ ___ _ 2022, 
analizand Referatul de aprobare al Primarului comunei Reci privind acordarea unui mandat 

special reprezentantului Comunei Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,AQUACOV"; 

vazand avizele comisiilor de specialitate, intocmite in acest sens, 

avand in vedere: 

- prevederile art. 16 alin. (3) lit. a) ~i art. 17 alin. (2) lit. b) - Strategia de dezvoltare din 
Statutul actualizat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV"; 

- Strategia de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila ~i de canalizare menajera in judetul 
Covasna pentru perioada 2018-2027, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr. 
36/2018; 

- Masterplanul actualizat pentru sectorul de apa ~i apa uzata din judetul Covasna, aprobat prin 
Hotararea nr. 117 /2020; 

- acordul de principiu nr. 07.07.2017 cu privire la investitiile prioritare care se vor propune 
pentru finantare parin Programul Operational de Infrastructura Mare (POIM), 

- solicitarile scrise ale primariilor care au fost cuprinse cu investitii in studiul de fezabilitate 
al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa uzata in judetul Covasna 
( elaborarea documentatiei tehnice fiind finantata din POIM), ~i pentru care investitii s-a solicitat 
partial sau integral finantare din Programul Anghel Saligny, pentru retragerea acestor investitii din 
proiectul POIM, dupa cum urmeaza: 

1. Adresa primariei comune1 Lemnia nr. 1356/20.06.2022, inregistrata la Gospodarie 
Comunala S.A. cu nr. 5242/20.06.2022; 

2. Adresa primariei comune1 Ghelinta nr. 5128/20.06.2022, imegistrata la Gospodarie 
Comunala S.A. cum. 5271/21.06.2022; 



3. Adresa primariei comunei Moaqa nr. 1714/24.06 .2022, inregistrata la Gospodarie 
Comunala S.A. cu nr. 5433/24.06.2022; 

4. Adresa primariei comunei Aita Mare nr. 996/20.06.2022, inregistrata la Gospodarie 
Comunala S.A. cu nr. 5434/24.06.2022; 

5. Adresa primariei comunei Valea Mare nr. 2073/24.06.2022, inregistrata la Gospodarie 
Comunala S.A. cu nr. 5435/24.06.2022; 

6. Adresa primariei comunei Poian 2626/24.06.2022, inregistrata la Gospodarie Comunala 
S.A. cu nr. 5436/204.06.2022; 

7. Adresa primariei comunei Belin nr. 1566/2022, inregistrata la Gospodarie Comunala S.A. 
cu nr. 5449/27.06.2022; 

8. Adresa primariei comunei Baraolt m. 4027/24.06.2022, inregistrata la Gospodarie 
Comunala S.A. cu nr. 5504/28.06.2022; 

9. Adresa primariei comunei Estelnic nr. 2035/27.06.2022, inregistrata la Gospodarie 
Comunala S.A. cu nr. 5503/28.06.2022; 

10. Adresa primariei comunei Intorsura Buzaului nr. 28.580/20.06.2022, inregistrata la 
Gospodarie Comunala S.A. cu nr. 5502/20.06.2022; 

11. Adresa primariei comunei Ozun nr. 6651/24.06.2022, inregistrata la Gospodarie Comunala 
S.A. cu nr. 5501/28.06.2022; 

12. Adresa primariei comunei Sanzieni nr. 3795/24.06.2022, inregistrata la Gospodarie 
Comunala S.A. cu nr. 5500/28.06.2022; 

13. Adresa primariei comunei Cemat nr. 5353/27.06.2022, inregistrata la Gospodarie 
Comunala S.A. cu nr. 5457/27.06.2022, 

Luand in considerare faptul , ca: 
- elaborarea documentatiei tehnice pentru Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa ~i apa uzata in judetul Covasna este in faza avansata, studiile de 
teren (geotehnice, topografice, hidrogeologice, etc) fiind finalizate ~i platite, Studiul de 
fezabilitate initial fiind executat in proportie de peste 90%; 

- in urma scoaterii din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa uzata 
in judetul Covasna a investitiilor care au fost acceptate pentru finantare prin programul 
Anghel Saligny, trebuie revizuit obligatoriu studiul de fezabilitate varianta initiala, 

in baza prevederilor art. 21 alin (1) din Statutul actualizat al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara "AQUACOV"; 

tinand cont de adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" nr. 
234/04.08.2022, inregistrata la Registratura generala a primariei comunei Reci sub nr. 
3719/05.08 .2022, 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), art. 139 alin. (3) ~i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOT A.RA.STE 



Art. 1. Se acorda mandat special Primarului comunei Reci di. Dombora Lehel-Lajos ca in 
calitate de reprezentant al Comunei Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,AQUACOV" sa voteze pentru/impotriva: 

Scoaterea investitiilor care au fost acceptate pentru finantare in programul Anghel 
Saligny din studiul de fezabilitate varianta initiala al proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa ~i apa uzata in judetul Covasna, cu urmatoarele 2 conditii: 

1. aceste investitii sa fie in concordanta cu Strategia ~i Masterplanul aprobat de catre 
Consiliul Judetean Covasna; 

2. eventualele cheltuieli suplimentare neeligibile care rezulta din aceasta modificare 
pentru Gospodarie Comunala S.A., sau Consiliul Judetean Covasna (co-finantatorul 
proiectului), sa fie suportata de membrii care au solicitat scoaterea investitiilor din 
Proiectul regional cu finantarea documentatiei tehnice din Programul Operational de 
Infrastructura Mare. 

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza domnul 
Dombora Lehel-Lajos, reprezentantul comunei Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV". 

Initiator, 
Primar, 

Dombora Lehel-Lajos 

Avlzat pantru legalltrite 
Data.~:2..~o .~ :.:l.-.~~l- . 
Secretar gsneml~ cormmei 

~ /-:_ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMA.RIA COMUNEI RECI 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

Nr. 3821/12.08.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Reci in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" s-a constituit 'in scopul 
reglementarii, 'infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii monitorizarii $i gestionarii 'in comun a 
serviciului de alimentare cu apa $i canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ
teritoriale membre. 

Prin adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" nr. 234/04.08.2022, 
'inregistrata la Primaria comunei Reci sub nr.3719/05.08.2022, s-a solicitat acordarea unui mandat 
special reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale sa voteze 'in Adunarea Generala a 
asociatiei pentru aprobarea/ respingerea scoaterii investitiilor care au fost acceptate pentru 
finantare 'in programul Anghel Saligny din studiul de fezabilitate varianta finala al proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa $i apa uzata 'in judetul Covasna (proiectul POIM). 

Masterplanul actualizat care prevede $i investitiile sus-amintite a fost finalizat 'in februarie 

anul 2020 $i a fost aprobat de Consiliul Judetean Covasna $i celelalte unitati administrativ 

teritoriale. 

A vand 'in vedere, perioada lunga cu pregatirea documentatiei tehnice pentru proiectul 

regional major, 13 dintre primarii au depus cereri de finantare ~i pe programul Anghel Saligny 

pentru o parte sau toate incluse 'in proiectul POIM. In urma adreselor transmise catre Gospodaria 

Comunala S.A. cu privire la scoaterea investitiilor pentru cares-a solicitat finantare din programul 

Anghel Saligny, din proiectul POIM, aceste investitii au fost aprobate pentru finantare de catre 

Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor publice si administratiei. 

Scoaterea acestor investitii din proiectul POIM trebuie sa aiba 'in spate ~i decizia 

autoritatilor deliberative ale tuturor asociatilor care sunt prevazute cu investitii 'in proiectul POIM, 

'inainte sa fie supuse spre aprobare adunarii generale a A.D.I. AQUACOV. 

A vand 'in vedere cele de mai sus, propun aprobarea hotararii cu privire la acordarea unui 

mandat special reprezentantului comunei Reci 'in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

lntercomunitara "AQUACOV", 'in forma initiata de di. Primar. 

Secretarul general al comunei, 
NEMETH Timea-Katalin 

~T.L 



ROMANIA 

JUDETUL COY ASNA 

COMUNA RECI 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica side disciplina, 

administrarea domeniului public Ji privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii pub/ice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. ~~l\ d-~.~8.~0~~ 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei 

Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, susmentionat, constata ca 

proiectul este intocmit conform prevederilor legate. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate 'in referatul de 
aprobare a primarului. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, precum actele normative in vigoare privind asociatii si fundatii. 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare, ~i 
propune spre aprobare in cadrul ~edintei de consiliu in forma elaborata. 

Pre~edinte, 

M6di-K6rt\h S~ 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNA RECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialii, buget-finante, agriculturii, 
gospodiirire comunalii, proteqia mediului, comerj ~i turism 
Nr. ~~',8 ) ~~.08 . j_o~.!2 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei 

Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat a constatat ca 
proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate 'in referatul de 
aprobare a primarului. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, precum actele normative in vigoare privind asociatii si fundatii. 

Tinand cont de cele aratate mai sus propunem adoptarea hotararii 1n forma eliberata. 

) 
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/ 


