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REFERAT DE APROBARE 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Harghita în 
Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, 

la care Județul Harghita este membru asociat 
 
 
La nivel regional, în județul Harghita a fost instituit Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ”HARGITA VIZ”, ca instituție publică de cooperare intercomunitară, 
care își asumă și exercită, pentru și în numele autorităților administrației publice locale 
asociate, toate competențele și atribuțiile, drepturile și obligațiile pe acest domeniu al 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Modalitatea de gestiune a serviciului 
este gestiunea delegată care se realizează în baza contractului de delegare a gestiunii 
serviciului nr. 34/01.09.2009, atribuit direct operatorului regional SC Harvíz SA, al cărui 
capital social este deținut integral de Unitățile Administrativ Teritoriale membre ale 
asociației. 

Articolul 16. alin. (2) lit. h al Statutului Asociației precizează: 
”(2) Principalele atribuții ale Adunării Generale ale Asociației sunt: 
   … h) modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;” 

precum și art.21, alin.1 din Statutul Asociației prevede:  
”Hotărârile Adunării Generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la 
art. 16. Alin. (2) lit. h)-j) și art. 16. Alin. (3) lit. a), c), d) și f) nu pot fi votate de 
reprezentanții asociațiilor în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat 
special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului 
al cărui reprezentant este.” 

Conform adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz nr. 
RE215/17.11.2022, înregistrată la Consiliului Județean Harghita cu nr. 
104895/21.11.2022, este solicitat aprobarea reactualizări şi modificării Statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” și acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Județean Harghita pentru a putea fi aprobată de către 
Adunarea Generală a Asociației. Această adresă are în anexă Statutul draft revizuit și 
proiectul Actului adițional la Statut. 

Modificările propuse la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Viz” 
constă în următoarele: 

- modificările legislative intervenite în cursul anilor și modele de bune practici la 
nivel național,  
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- integrarea textului Actului constitutiv în Statut, ca urmare a intervenirii Legii nr. 
276/2020, modificarea OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, și al HG nr. 
677/2017, cu modificările și completările ulterioare;  

- modificări necesare schimbărilor intervenite în funcționarea serviciului (ex. 
politica tarifară),  

- propunerile comunicate din partea Directorului executiv al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, legate de organizarea și funcționarea actuală 
al Asociației precum și - propunerile de îmbunătățiri ale textului din punct de vedere 
juridic și al coherenței. 

Luând în considerare cele prezentate anterior, propunem aprobarea acestuia de către 
Consiliul Judeţean Harghita.  

Anexăm adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” nr. 
RE215/17.11.2022, înregistrată la Consiliului Județean Harghita cu nr. 
104895/21.11.2022 cu anexele Statutul draft revizuit și proiectul Actului adițional la 
Statut. 
  
 

Arhitect Șef,   Consilier     Consilier 
Fülöp Otilia   Kinda Jolán           Csurka Piroska 

 
 
 
 
Miercurea Ciuc, 22.11.2022. 
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