
JUDEŢUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” 

   
 Consiliul Local al comunei Zăbala, întrunit în şedinţă ordinară din data _________ 
2016; 
 

Având în vedere expunerea de motive privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUACOV”, întocmit şi iniţiat de către d- nul viceprimarul,  

Având în vedere Procesul- verbal al şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, din data de 26.11.2015 

Având în vedere HCL nr. 34/2015 a Consiliului Local al comunei Turia privind 
aprobarea aderării comunei Turia la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;  
 Văzând Raportul de specialitate întocmit în acest sens, precum şi rapoartele comisiilor de 
specialitate, 

Având în vedere prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală;  
 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 
 În baza prevederilor art. 16 alin. (2) lit. „h”, „j”, „k” şi art. 17 alin. (1) lit. „d” din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „e”, alin. (7) lit. „c” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. „f” şi art. 115 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 



HOTĂRĂŞTE  
 
Art. 1. Se acordă mandat special viceprimarului comunei Zăbala, d- nul Demes Botond, 

ca în calitate de reprezentant al comunei Zăbala în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUACOV” să voteze pentru: 

1. aprobarea aderării comunei Turia la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUACOV”; 

2. aprobarea cotizaţiei anuale, conform pct. 7 din Procesul- verbal al şedinţei Adunării 
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” din data de 26.11.2015 
anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă;   

3. aprobarea actului adiţional nr. 8 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUACOV”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.  

4. aprobarea actului adiţional nr. 13 la Contractul de delegare a serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare nr. 23/04.11.2009, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, din care face 
parte integrantă. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
viceprimarul comunei Zăbala.  
 
 
 

Zăbala, la 14 martie 2016  
 
 
 

 Viceprimar, 
 Demes Botond  


