
 
HOTĂRÂREA Nr. 21/2022 

privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului 

comunei Cernat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV” 

 

Consiliul local al comunei Cernat, 

întrunit în ședința sa ordinară din data de 9 martie 2022, 

analizând Referatul de aprobare al Primarului 463/21.01.2022 privind aprobarea unui 

studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Cernat în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

văzând Raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum şi avizele comisiilor 

de specialitate, întocmite în acest sens, 

având în vedere: 

- art. 43 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 36 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 alin. (1) lit. g) și alin. (2) lit. i) și j), respectiv art. 16 alin. (3) lit. c), coroborat cu art. 

21 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

- art. 36 din Condițiile generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/04.11.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV” și Gospodărie Comunală S.A., precum și actele adiționale 

aferente; 

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

15/17.01.2022, înregistrată la Registratura generală a primăriei Cernat sub nr. 460/21.01.2022, 

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

decizională în administrația publică, republicată, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139 alin. (1)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul tehnico-economic pentru elaborarea și aprobarea unui mecanism 

de tarifare pentru perioada aprilie 2022 – mai 2027, realizat de operatorul regional Gospodărie 

Comunală S.A., Sfântu Gheorghe, și înaintat prin adresa Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 15/17.01.2022, înregistrată la Registratura generală a 

Primăriei Cernat sub nr. 461/21.01.20222022, prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Rákosi Árpád, reprezentantul comunei Cernat 

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” să voteze în 

numele și pe seama comunei Cernat pentru cele comunicate prin adresa Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 15/17.01.2022, înregistrată la Registratura generală a 

primăriei Cernat sub nr. 460/21.01.2022, 

, și anume: 

a) aprobarea Mecanismului de tarifare care se va aplica de operatorul regional Gospodărie 

Comunală S.A., Sfântu Gheorghe în perioada aprilie 2022-mai 2027, prevăzut în anexa nr. 2; 

b) aprobarea încheierii de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” a 

Actului aditional nr. 33 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și canalizare nr. 23/04.11.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
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”AQUACOV” și Gospodărie Comunală S.A., Sfântu Gheorghe, în forma prevăzută în anexa nr. 

3. 

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

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

Rákosi Árpád, reprezentantul comunei Cernat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV”. 

 

Cernat, la 9 martie 2022. 

 

Președintele de ședință     Contrasemnează pentru legalitate  

     Kerekes János                     Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
  

 

 
Prezenta se difuzează astfel: 

- 1 ex, la dosar cu ședințele consiliului local    

- 1 ex. la primar           

- 1 ex. l Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”     

- 1 ex. la Instituția Prefectului județul Covasna       

- 1 ex. la afișare  

 



 

Nr. 462/21.01.2022 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului 

comunei Cernat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV” 

 

Primarul comunei Cernat județul Covasna, analizând adresa Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 15/17.01.2022, înregistrată la Registratura generală a 

primăriei Cernat sub nr. 460/21.01.2022, 

văzând Raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum şi avizele comisiilor 

de specialitate, întocmite în acest sens, 

având în vedere: 

- art. 43 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 36 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 alin. (1) lit. g) și alin. (2) lit. i) și j), respectiv art. 16 alin. (3) lit. c), coroborat cu art. 

21 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

- art. 36 din Condițiile generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/04.11.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV” și Gospodărie Comunală S.A., precum și actele adiționale 

aferente; 

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

15/17.01.2022, înregistrată la Registratura generală a primăriei Cernat sub nr. 460/21.01.2022, 

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

decizională în administrația publică, republicată, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139 alin. (1)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul tehnico-economic pentru elaborarea și aprobarea unui mecanism 

de tarifare pentru perioada aprilie 2022 – mai 2027, realizat de operatorul regional Gospodărie 

Comunală S.A., Sfântu Gheorghe, și înaintat prin adresa Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 15/17.01.2022, înregistrată la Registratura generală a 

Primăriei Cernat sub nr. 461/21.01.20222022, prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Rákosi Árpád, reprezentantul comunei Cernat 

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” să voteze în 

numele și pe seama comunei Cernat pentru cele comunicate prin adresa Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 15/17.01.2022, înregistrată la Registratura generală a 

primăriei Cernat sub nr. 460/21.01.2022, 

, și anume: 

a) aprobarea Mecanismului de tarifare care se va aplica de operatorul regional Gospodărie 

Comunală S.A., Sfântu Gheorghe în perioada aprilie 2022-mai 2027, prevăzut în anexa nr. 2; 

b) aprobarea încheierii de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” a 

Actului aditional nr. 33 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și canalizare nr. 23/04.11.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV” și Gospodărie Comunală S.A., Sfântu Gheorghe, în forma prevăzută în anexa nr. 

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

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

Rákosi Árpád, reprezentantul comunei Cernat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV”. 

 

 

 

Cernat la 21.01.2022 

Primar 

Rakosi Arpad 



 

 

 

Nr.463/21.01.2022 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului 

comunei Cernat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV” 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Cu această ocazie vă aduc la cunoștința dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Cernat 

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”. 

Luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 

15/17.01.2022, precum și condițiile generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/04.11.2009, încheiat între Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” și Gospodărie Comunală S.A., precum și actele 

adiționale aferente consider necesar aprobarea proiectului de hotărâre, cu anexele.  

Totodată, propun acordare unui mandat special pentru primar, reprezentantul comunei 

Cernat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” să 

voteze în numele și pe seama comunei Cernat pentru cele comunicate prin adresa Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 15/17.01.2022, înregistrată la Registratura 

generală a primăriei Cernat sub nr. 460/21.01.2022, și anume: 

a) aprobarea Mecanismului de tarifare care se va aplica de operatorul regional Gospodărie 

Comunală S.A., Sfântu Gheorghe în perioada aprilie 2022-mai 2027, 

b) aprobarea încheierii de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” a 

Actului aditional nr. 33 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și canalizare nr. 23/04.11.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV” și Gospodărie Comunală S.A., Sfântu Gheorghe, 

Văzând mecanismul de tarifare și Studiul tehnico-economic pentru elaborarea și 

aprobarea unui mecanism de tarifare pentru perioada aprilie 2022-mai 2027, am inițiat proiectul 

de hotărâre pe care vă rog, ca după deliberare să-l aprobați în forma prezentată, adoptând o 

hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local din  luna martie 2022. 

. 

 

 

Cernat la 21.01.2022 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.464/21.01.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului 

comunei Cernat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV” 

  

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2 din Legea serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare nr. 241 / 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare „În cazul 

gestiunii delegate, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor se poate face și pe baza unor 

reguli ori formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului între 

autoritățile administrației publice locale sau, după caz, între asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și operator 

și avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule pentru 

eliberarea avizului de specialitate sau pentru aprobarea ajustării propuse de operator, după caz, 

conform competențelor prevăzute la art. 35 alin. (4). 

Având în vedere mecanismul de tarifare și Studiul tehnico-economic pentru elaborarea și 

aprobarea unui mecanism de tarifare pentru perioada aprilie 2022-mai 2027, consider întemeiat 

proiectul de hotărâre sus citat pe care în baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu 

ocazia ședinței ordinare din luna martie 2022. 

 

 

 

 

Cernat la 21.01.2022 

 

Kocsis Csilla  

Secretar general 
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Nr.1664/07.03.2022 

 

 

Comisia juridică și disciplină 

A V I Z 

 

 

privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului 

comunei Cernat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUACOV” 

 

Comisia juridică și disciplină, în data de 07.03.2022 s-a întrunit în ședință de lucru în 

vederea analizării proiectului de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea 

unui mandat special reprezentantului comunei Cernat în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”. 

Comisia a analizat proiectul de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului, s-a constatat că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.   

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Comisia avizează proiectul de hotărâre şi propune spre 

aprobare de către Consiliul Local. 

 

Cernat la 07.03.2022 

 

 

  Președinte      Secretar 

Fabian Sandor     Ven Gabor 

 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

CONSILIUL LOCAL  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 


