
            ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL          
 

HOTĂRÂREA NR. 66/2020 
 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Ozun în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV” 

 
Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere adresa nr. 178/20.08.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“AQUACOV”, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 7878/21.08.2020; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8321/03.09.2020 întocmit de secretarul 
general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8322/03.09.2020  a primarului comunei Ozun 
dl. Lect. univ. dr. Ráduly István; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al comunei Ozun; 

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) lit. h și j, art. 21 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”; 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională din administrația publică, republicată; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – Se acordă mandat special Primarului comunei Ozun, domnul Ráduly István, ca 
în calitate de reprezentant al comunei Ozun în Adunarea Generală a Asociației Dezvoltare 
Intercomunitară “AQUACOV” să voteze pentru: 
 a. Aprobarea aderării Comunei Belin, Comunei Bixad, Comunei Boroșneu Mare, 
Comunei Cernat, Comunei Comandău, Comunei Estelnic, Comunei Lemnia, Comunei Micfalău 
și a Comunei Poian la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”. 
 b. Aprobarea actului adițional nr. 9/2020 la Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “AQUACOV” autentificat sub nr. 1519/11 septembrie 2008 de BNP Savu-Alin 
Gabriel, modificat prin Act adițional nr. 1, Act adițional nr. 2, Act adițional nr. 3, Act adițional 
nr. 4, Act adițional nr. 5, Act adițional nr. 6, Act adițional nr. 7, Act adițional nr. 8, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 c. Aprobarea Actului constitutiv actualizat și Statutul actualizat, conform anexelor nr. 2 și 
3 la prezenta hotărâre. 
 ART. 2. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Ozun. 

 
Ozun, la 07 septembrie 2020. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
  BARTA JÁNOS             SECRETAR GENERAL 
             BARTALIS FRUZSINA 



Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. primarului comunei Ozun 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


