
 
 
 
 

ROMÂNIA 
   JUDEłUL COVASNA 

     COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 35/ 2015 
 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zăbala în 

Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” 

 

 Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinta ordinară din 

data de 30 iunie 2015, 

  

Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Generală a AsociaŃiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „ AQUACOV” 

Având în vedere adresa nr. 71/05.06.2015 a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUACOV”, înregistrată la Primăria Comunei Zăbala, sub nr. 3865/09.06.2015, 

 Având în vedere HCL nr. 30/2014 privind aprobarea retragerii dintr- o asociaŃie 

intercomunitară a comunei Estelnic;  

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate, raportul compartimentului de 

specialitate şi avizul secretarei Consiliului Local;   

Având în vedere prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenŃa decizională în 

administraŃia publică locală;  

 În conformitate cu prevederile art.. 21 alin (1) şi art. 32 alin (1) din Statutul AsociaŃiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 



 În baza prevederilor art. 16 alin. (2) lit. h, j, k şi alin (3) lit d din Statutul AsociaŃiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit e, alin. (7) lit. c din Legea administraŃiei 

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 administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE  

 

Art. 1. Se acordă mandat special viceprimarului comunei Zăbala, dl. Demes Botond, ca în 

calitate de reprezentant al comunei Zăbala în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV” să voteze: 

1.pentru aprobarea Actului adiŃional nr. 7/2015 la Statutul AsociaŃiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV” privind retragerea din asociaŃie a comunei Estelnic, anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre din care face parte integrantă;  

2.pentru aprobarea cotizaŃiei pe anul 2015, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre,din 

care face parte integrantă;   

3.pentru aprobarea Actului adiŃional nr. 11/2015 privind modificarea Contractului de 

delegare a Serviciilor 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 

domnul viceprimar, Demes Botond.  

 

Zăbala, la 30 iunie 2015 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

                       FEJER ZSOLT 
 
           CONTRASEMNEAZĂ 
         SECRETAR 
              COSNEAN ILEANA                                                                      
   


