
ROMANIA 
JUDE'fUL COV ASNA 

COMUNAReci 
PRIMAR 

N r.3666/25.08.2020 

REFERATDEAPROBARE 
cu privire la proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

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

Judetul Covasna, municipiile Sfantu Gheorghe ~i Targu Secuiesc, respectiv ora~ele 
Covasna ~i Intorsura Buzaului au infiintat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUACOV, 
asociatie ce are ca scop realizarea in comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente 
serviciilor de alimentare cu apa ~i de canalizare pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul 
judetului Covasna ~i fumizarea in comun a serviciilor de alimentare cu apa ~i de canalizare. 

Ulterior au aderat ~i alte unitati administrativ- teritoriale la Asociatia astfel infiintata, 
printre care ~i Comuna Reci, in prezent numarul membrilor asociati fiind de 34. 

In ultima perioada unele unitati administrativ-teritoriale, respectiv: Comuna Belin, 
Comuna Bixad, Comuna Boro~neu Mare, Comuna Cemat, Comuna Comandau, Comuna 
Estelnic, Comuna Lemnia, Comuna Micfalau ~i Comuna Poian ~i-au manifestat expres intentia 
de a adera la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUACOV, Consiliile locale ale 
comunelor adoptand hotarari in acest sens. 

In conformitate cu Statutul Asociatiei, este necesara acordarea unui mandat special 
reprezentantului comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
AQUACOV sa voteze in numele unitatii administrativ-teritoriale in ~edinta AGA pentru 
aprobarea aderarii noilor membri ~i pentru aprobarea retragerii unui membru. 

De asemenea, conform Statutului Asociatiei este necesar a se acorda mandat special 
pentru semnarea actului aditional nr.9 privind modificarea Statutului Asociatiei in sensul 
inscrierii comunelor Belin, Bixad, Boro~neu Mare, Cemat, Comandau, Estelnic, Lemnia, 
Micfalau ~i Poian in preambulul Statutului Asociatiei ~i efectuarii unor modificari prevazute ~i 
de noul Cod administrativ. 

Avand in vedere temeiul de drept, respectiv prevederile art.16 alin (2) lit."h)" ~i lit."j", 
art.21 alin.(1) ~i art.32 alin.(1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
"AQUACOV", propun adoptarea unei hotarari privind acordarea unui mandat special comunei 
Ghidfalau sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
,,AQUACOV"pentru aprobarea aderarii Comunelor comunelor Belin, Bixad, Boro~neu Mare, 
Cemat, Comandau, Estelnic, Lemnia, Micfalau ~i Poian la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara "AQUACOV" ~i sa semneze actul aditional nr.9/2020 privind modificarea 
Statutului Asociatiei in sensul celor de mai sus. 
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ROTA.RARE Nr. --------
pr iv ind 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 _____ _ 
analizand referatul de aprobare ~i proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat 

special reprezentantului comunei Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara "AQUACOV" initiat de primarul comunei Reci, 

tinand cont de Hotararile: m.19/2020 a Consiliului Local al comunei Belin, m.43/2019 a 
Consiliului Local al comunei Bixad, m.69/2017 a Consiliului local al comunei Boro~neu Mare, 
m.12/2020 a Consiliului local al comunei Cemat, m.38/2019 a Consiliului local al comunei 
Comandau, m.14/2019 a Consiliului local al comunei Estelnic, m.31/2018 a Consiliului local al 
comunei Lemnia, m.42/2019 a Consiliului local al comunei Micfalau ~i m.9/2019 a Consiliului 
local al comunei Poian privind aprobarea aderarii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
,,AQUACOV", 

avand in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Reci ~i avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Reci; 

vazand parcurgerea procedurilor de transperanta decizionala prevazute la art. 7 din Legea 
m.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, 

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului m.26/2000 cu privire la asociatii ~i 
fundatii, cu modificarile ~i completarile ulterioare, art.16 alin.(2) lit. "h" ~i "j", art.21 alin.(1) ~i 
art.32 alin.(1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV"; 

In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit."d", art.129 alin.(7) lit."n", art.139 alin.(3) 
lit."f' ~i art. 196 alin.(1) lit."a" din Ordonanta de urgenta a Guvemului m.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare 

HOT ARA~TE 

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

1. Aprobarea aderarii Comunei Belin, Comunei Bixad, Comunei Boro~neu Mare, 
Comunei Cemat, Comunei Comandau, Comunei Estelnic, Comunei Lemnia, Comunei Micfalau 
~i a Comunei Poian la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV". 



2. Aprobarea actului aditional nr.9/2020 la Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,AQUACOV" autentificat sub nr.1519/11 septembrie 2008 de BNP Savu-Alin 
Gabriel, modificat prin Act aditional nr.1, Act aditional nr.2, Act aditional nr.3, Act aditional 
nr.4, Act aditional nr.5 , Act aditional nr.6, Act aditional nr.7, Act aditional nr.8, anexa la 
prezenta hotarare, din care face parte integranta. 

Art.2. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei Reci. 
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RAPORT 
cu privire la proiectul de hotarare privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului Comunei Reci in Adunarea Generali a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUACOV 

Secretarul general al comunei Reci, 
analizand proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Comunei Reci in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUACOV", 
initiat de dl. primar al comunei Reci, 

constatand, ca este necesara acordarea unui mandat special reprezentantului comunei 
Reci, pentru a vota in numele Comunei Reci, ca reprezentant al Consiliului local in Adunarea 
Generala a Asociatiei, 

in conformitate cu prevederile art.138 alin.(8) ~i (10) din Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

propun Consiliului local al comunei Reci, adoptarea proiectului de hotarare privind 
acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Reci in Adunarea Generala a Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUACOV", in forma initiata. 

Secretar general al comunei 
Nemeth Timea Katalin 
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RAPORT DE A VIZARE 
cu privire la proiectul de hotarare privind acordarea unui 

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

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 12 noiembrie 2020 a 
analizat proiectul de hotarare, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei 
Reci, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUACOV" 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul 
de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este 
utila ~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din 
domeniu, in baza OG nr. 57/2019, modificata ~i completata, comisia de specialitate, 

AVIZEAZA. FAVORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRESEDINTE 
Modi-K6reh Sandor 
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