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HOTĂRÂREA Nr. 40/2022  

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Vârghiș în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” 

 

 

Consiliul Local al comunei Vârghiș, 

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 16 august 2022; 

analizând Referatul de aprobare al Primarului nr. 2069/28.06.2022 cu privire la 

acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Vârghiș în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, 

văzând Raportul secretarului general, precum și avizele comisiilor de 

specialitate, întocmite în acest sens, 

având în vedere: 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 

prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Vârghiș nr. 16/2008 privind asocierea 

comunei Vârghiș cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

- Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 

207/28.06.2022, înregistrată la Registratura generală a Primăriei Comunei Vârghiș sub 

nr. 2067/28.06.2022, 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

în baza art. 129 alin. (2) lit.d) coroborat cu art. 129 alin. (7) lit.n), art. 139 alin. (1) 

și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Imets Lajos, reprezentantul Comunei 

Vârghiș în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV”, pentru exercitarea dreptului de vot, după cum urmează: 

a) să voteze pentru aprobarea aderării comunelor Dalnic și Zagon la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 
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b) să voteze pentru aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Statutul 

actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

domnul Imets Lajos, reprezentantul Comunei Vârghiș în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”. 

 

 

 

Vârghiș, la 16 august 2022. 

 

Preşedinte de ședință 

Soós Attila 

Contrasemnează, 

Secretarul comunei Kolumbán Boglárka 

 

Prezenta se difuzează astfel: 

- 1 ex. la Instituția Prefectului - Județul Covasna; 

- 1 ex. la domnul Imets Lajos; 

- 1 ex. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”. 

 
 


