ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA Nr.
/2022
privind aprobarea pachetului de documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor
pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare S.C. HARVÍZ
S.A și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea
Generală al Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület,
la care Județul Harghita este membru asociat
Consiliul Judeţean Harghita,
Având în vedere, Referatul de aprobare nr. __________/__________, iniţiat de
președintele Borboly Csaba, la propunerea Direcției Arhitect Șef, Adresa Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület nr. 120/20.07.2022, înregistrată la
Consiliul Județean Harghita cu nr. 92544/20.07.2022, Hotărârea Consiliului Județean
Harghita nr. 96/2008, privind asocierea Județului Harghita, prin Consiliul Județean
Harghita cu unitățile administrativ teritoriale, situate în bazinul hidrografic al râului
”Olt” din județul Harghita în vederea înființării Asociației de Dezvoltare
Intercomunitare Hargita Víz Egyesület, cu modificările și completările ulterioare,
Raportul de specialitate nr. _________/_________ al Direcţiei juridică și administrație
publică, Raportul de specialitate al Direcției economice nr. _________/__________,
Procesul verbal de afișare nr.__________/_________;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economică și investiții, și Comisiei
juridică și administrație publică;
În conformitate cu Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2022 privind aprobarea
Metodologiei de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de
afaceri, art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, cu modificările și completările ulterioare, cu art. 12 alin. (1) lit. i), art. 13 alin.
(1), și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și
de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, cu Ordonanța Guvernului nr.
26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,
precum și art. 21 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și f), respectiv alin. (5) lit. m), coroborate
cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul de afaceri pentru stabilirea strategiei de tarifare pentru
perioada 2022-2027, elaborat de SC Harvíz SA, conform Anexei nr. 1 parte integrantă la
prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Planul de investiții realizate în perioada 2023-2027, elaborat de
SC Harvíz SA, conform Anexei nr. 2 parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Bilanțul apei pentru perioada 2021-2027, elaborat de SC Harvíz
SA, conform Anexei nr. 3 parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Strategia de tarifare pe aria de operare al SC Harvíz SA, pentru
perioada 2022-2027, elaborat de SC Harvíz SA, conform Anexei nr. 4 parte integrantă la
prezenta hotărâre.
Art. 5. Se acordă mandat special, domnului Borboly Csaba, președintele
Consiliului Județean Harghita, în calitate de reprezentant al Județului Harghita, prin
Consiliul Județean Harghita, în Adunarea Generală al Asociaţilor Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, având domiciliul: Miercurea Ciuc, str. Dr.
Dénes László, nr.___, act de identitate CI seria HR, nr. 621399, emis la data de
05.11.2019, CNP: 1740808190713, să voteze în cadrul Adunării Generale al Asociaților
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” în numele și pe seama unității
administrativ teritoriale cu privire la aprobarea pachetului de documente aprobate la
art. 1, 2, 3, și 4.
Art. 6. În cazul în care, din motive întemeiate, persoana nominalizată la Art. 5 nu
poate participa la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Hargita Víz Egyesület, este mandatat și doamna Csurka Piroska Margit, în calitate de
consilier în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, având
domiciliul: Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie, nr.32/B/14, act de identitate
CI seria HR, nr. 632892, emis la data de 11.06.2020, CNP: 2690620192467, să voteze în
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület în numele și pe
seama unității administrativ teritoriale cu privire la cele menționate la Art.1-4.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
președintele Consiliului Județean Harghita Borboly Csaba, Direcţia Arhitect Șef.
Art. 8. Hotărârea se comunică de către Direcţia juridică și administraţie publică,
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului
Județean Harghita Borboly Csaba, vicepreşedinților Consiliului Județean Harghita,
Direcţiei Arhitect Șef, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”,
operatorului regional SC Harvíz SA precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Harghita.
Miercurea Ciuc, _____________

PREŞEDINTE
Borboly Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
Balogh Krisztina

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Balogh Krisztina

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly Csaba,
la propunerea Direcţiei Arhitect Șef.

PREŞEDINTE
Borboly Csaba

ARHITECT ȘEF
Fülöp Otilia

VIZA JURIDICĂ
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
director executiv
Vágássy Alpár

VIZAT
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA
Szabó Zsolt Szilveszter
Coordonator compartiment

