
            ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 62/2020 
 

privind completarea HCL. nr. 20/2012 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă şi canalizare către S.C. Gospodărie comunală S.A – Sfântu Gheorghe, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea proiectului actului adițional la 
Contractul de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/04.11.2009, cu 

modificările și completările ulterioare 
  
 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7684/14.08.2020 întocmit de secretarul 
general al comunei Ozun; 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7685/14.08.2020 al 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 19/2012 privind 
aderarea comunei Ozun la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”, 
 Având în vedere Contractul de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 
23/04.11.2009, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între A.D.I. ”AQUACOV” în 
calitate de autoritate delegantă și S.C. Gospodărie Comunală S.A. în calitate de operator; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 104/2017 privind 
modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Ozun, aprobat 
prin HCL. nr. 30/1999; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 20/2012, privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către  
S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 129/2017, privind 
modificare HCL. nr. 20/2012 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare către S.C. Gospodărie comunală S.A. – Sfântu Gheorghe, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de 
delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/04.11.2009, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) lit. b, art. 24 alin. (1) lit. b și art. 25 alin. (3) 
din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (4), respectiv, art. 22 alin. 
(1) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată; 
 În baza prevederilor art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative republicată; 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. e din OUG. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 ART. 1. - HCL. nr. 20/2012 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă 
şi canalizare către S.C. Gospodărie comunală S.A – Sfântu Gheorghe, cu modificările și 
completările ulterioare, se completează după cum urmează: 



 - Anexa nr. 1 se completează cu Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3.  
 ART. 2. - Se aprobă proiectul actului adițional la Contractul de delegare a serviciilor de 

alimentare cu apă și canalizare nr. 23/04.11.2009, cu modificările și completările ulterioare, 

încheiat între A.D.I. ”AQUACOV” în calitate de autoritate delegantă și S.C. Gospodărie 

Comunală S.A. în calitate de operator, în vederea predării-primirii bunurilor aferente domeniului 

public al comunei Ozun prevăzute în anexa nr. 2 și nr. 3 la prezenta hotărâre, conform anexei nr. 

4. 

 ART. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Ozun prin Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din 
cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 20 august 2020.  
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ 
  BARTA JÁNOS              SECRETAR GENERAL
             BARTALIS FRUZSINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

    


