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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COSILIUL LOCAL AL

COMUNBI SITA BUZAULIII
HorAnAREANR.2612018
privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzaului si voteze
in Adunarea Generall a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari AQUACOV, pentru
aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apfl potabill qi de canalizare
menajerl in jude{ul Covasna pentru perioada 2018-2027

Consiliul Local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna intrunit in gedinfa ordinard
din data de25.04.2018;
Avdnd in vedere expunerea de motive a primarului comunei Sita Buzaului la proiectul de
hotirdre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Sita Buzaului s[ voteze
in Adunarea Generald a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard AQUACOV, pentru aprobarea
Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apd potabild qi de canalizare menajerd in jude{ul
Covasna pentru perioada 2018-2027

:

Avdnd in vedere cererea A.D.l. ,,AQUACOV" nr. 66122.02.2018 inregistrata la noi sub
w.1674122.02.2018;
Av6nd in vedere Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialialitate al
primarului comunei Sita Buzaului;
Av6nd in vedere avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Sita
Buzaului;
Fiind indeplinite procedurile prevSzute de Legea nr. 5212003, privind transparenla
decizionald in administratia publicd local6;
in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5), art. 12 atin (l) lit. a) din Legea nr.
24112006 a serviciului de alimentare cu ap[ qi de canalizare, republicatl;
in conformitate cu prevederile Legii w. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitlti
publice, cu modificdrile si completirile ulterioare
in conformitate cu prevederile art. t6 alin (3) lit. a) coroborat cu art. 21 din Statutul
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar6,,AQUACOV";
ln baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. d gi alin. (6) pct. 14 din Legea w. 21512001
privind 3dministralia publicdlocalS, republicat6, cu modific6rile gi completdrile ulterioare;
In temeiul prevederilor arl.45 alin (l) 9i art. 115 alin (1) lit. b din Legeanr.2l5l200l
privind administralia publicElocal6, republicatI, cu modifictuile gi complettuile ulterioare;

HOTARA$rE

Art. 1. Se acordd mandat special primarului comunei Sita
ca in calitate de reprezentant al comunei Sita Buzaului in

Buzaului, d-ul Stoica
Nicolae,
Adunarea Generald a
Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitar6,,AQUACOV" sd voteze pentru aprobarea Strategiei de
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dezvoltare a infrastructurii de apd potabilI gi de canalizarc
menajerd in judeful Covasna pentru
un.rii care face parte integranta din prezentahot6rdre.
Art' 2.
l-t- lryt:rnicegte persoanu desemriat[ la art.l Ei Asocialia de Dezvoltare
Intercomunitara "AQUACOV"
pentru dr."r.u la indeplinire a prevederilor prezentei
hotrr6ri.
perioada 2018-2027, conform
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25.04,2018

PRESIIDINTE
Aedelean Livu

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Boricean Mirela-Ancuta
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Prezenta hotarare se difuzeaza,astfel

:

-1 exemplar Prefectura Judetului Covasna
-l exemplar dosar sedinta consiliul local
-1 exemplar ADI AeUACOV
-l exemplar primar comuna Sita Buzaului

