
ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 34/2018
privind modificare H.C.L. 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, judeţul Covasna, 

Întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 19 aprilie 2018,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Ozun, 

Având în vedere:

- H.C.L. nr. 19/2012 privind aderarea comunei Ozun la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

“AQUACOV”, 

-  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,

-  Procesul  verbal  de predare-primire  încheiat  în  data  de 5 mai  2014 între  ADI AQUACOV și

Primăria com. Ozun,  

-  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,

- 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,

-  art.  59  din  Legea  nr.  24  din  27  martie  2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru

elaborarea actelor normative republicată, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), respectiv, alin. (5) lit. a) coroborate cu  art. 36

alin. (2) lit. d) respectiv, alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În baza art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1.  H.C.L.  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 modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 a hotărârii se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 



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 com. Ozun

prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, conform anexei nr.2. 

Art.3. Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul

com. Ozun prin aparatul lui de specialitate.

Ozun, la 19 aprilie 2018. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Zátyi Tibor 

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecilia

Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri

 1 ex. contabilitate

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Primar

 1 ex. Gospcom Sfintu Gheorghe



Anexa nr.2 la HCL nr.34/2018

PROIECT

ACT ADIŢIONAL  LA CONTRACTUL DE DELEGARE 
A SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 

CANALIZARE  nr. 23/04.11.2009 
 

PREAMBUL:                                                            
      Având în vedere H.C.L. Ozun nr.20/2012 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare către S.C. Gospodărie Comunală S.A.Sf.Gheorghe, modificată și completată prin H.C.L. Ozun nr.
26/2013,  H.C.L.  Ozun nr.91/2017,  HCL Ozun nr.  105/2017,  HCL Ozun nr.  129/2017 și  HCL Ozun nr.
34/2018.
                                                    

PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, strada

Petofi  Sandor,  nr.2,  jud.Covasna,  înscrisă  în  Registrul  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  de  la  grefa  judecătoriei
Sf.Gheorghe, sub nr.40/28 noiembrie 2008, reprezentată de _____, în calitate de Preşedinte; în numele şi pe
seama  unităţilor  administrativ-teritoriale  membre  ale  Asociaţiei,  în  calitate  de  Autoritate  Delegantă,  şi

2.  Societatea Comercială Gospodărie Comunală S.A. cu sediul  în mun.  Sfântu Gheorghe,  strada
Bánki Dónáth, nr. 27, jud.Covasna, înmatriculată la Registrul Comerţului Covasna, sub nr. J/14/284/1996,
reprezentată prin Director General, ing. Fejer Alexandru, în calitate de Operator, 

au hotărât încheierea unui act adiţional pentru completarea Contractului de delegare a serviciilor de
alimentare  cu  apă  și  canalizare  nr.23/04.11.2009,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  după  cum
urmează:

ART.1 Se preiau prin proces-verbal de predare-primire, următoarele bunuri proprietate publică ale
comunei  Ozun,  aferente  serviciilor  de  alimentare  cu apă şi  canalizare,  cuprinse în  „Lista bunurilor din
domeniul  public  al  comunei  Ozun,  care  vor  fi  concesionate”,  aprobate  prin  HCL nr.  20/2012  privind
delegarea  gestiunii  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  către  S.C.  Gospodărie  Comunală
S.A.Sf.Gheorghe, modificată și completată prin H.C.L. Ozun nr. 26/2013, H.C.L. Ozun nr.91/2017, HCL
Ozun nr. 105/2017, HCL Ozun nr. 129/2017 și HCL Ozun nr. 34/2018 pentru perioada de valabilitate a
prezentului contract, după cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la HCL nr. 34/2018.

Prezentul act adiţional s-a încheiat azi __________________, în 3 exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte contractantă şi unul pentru comuna Ozun.

Autoritatea Delegantă Operator                 
Asociaţiea de Dezvoltare Intercomunitară       S.C. Gospodărie Comunală S.A.

„AQUACOV”
Prin prin

Preşedinte, Director General,


