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coNsrLtuL JUDETEAN COVASNA

in atenlia domnului pregedinte TamSs Sdndor ffig''-.^;:*fl

Spre gtiinfi: Gospodirie Comunald S.A.

Ref.: Aprobarea Masterplanului actualizat de api gi apd uzatd aljudefului Covasna, elaborat in
perioada octombrie 2019 - aprilie 2020

Stimate domnule Pregedinte,

in luna septembrie 2O1g s-a emis ordinul de incepere pentru contractul de servicii, av6nd ca
obiect ,,Spriiin pentru pregdtirea aplicaliei de finanlare gi a docunentaliilor de atribuire pentru
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd gi apd uzatd in judelut Covasna",
incheiat intre Gospoddrie Comunald S.,A. gi asocierea TADECO CONSULTING - S.C. CVW
ENVITECH S.R.l-. - S.C. GREENVIRO S.R.L.. Contractul este finanlat din fonduri europene
prin Programul Operalional Infrastructurd Mare perioada 2014-2020. Consiliul Jude{ean
Covasna asigurd co-finanlarea de 1% aferentd unitSlilor administrativ teritoriale.

Activitatea nr. 2 din cadrul contractului este actualizarea Masterplanului de api gi apa uzatd al
judelului Covasna elaborat in anul 2008, gi revizuit in 2014.

Anexat la prezenta vd transmitem in format electronic (pe suport CD) Masterplanul actualizat
in cadrul contractului sus menlionat, 9i vi rugdm sd-l supuneti spre aprobare plenului
Gonsiliulu i Judefean

Masterplanul actualizat include toate localitdlile din judelul Covasna gi unitalile administrativ
teritoriale din alte judele, rnembri ai Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard AQUACOV.
Principalele obiective ale Masterplanulu i actualizat sunt urmdtoarele:

- corelarea Masterplanului, cu Sfrafegia de dezvoltare a infrastructurii de apa potabild gi
de canalizare menajerd in judelul Covasna pentru perioada 2018 - 2027, aprobat de
unitdlile administrativ teritoriale din jude! in anul 2018;

- prezentarea actualizatd a sistemelor de apd 9i apd uzatd din fiecare localitate;
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- prezentarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de apd gi apd uzatd aflate in
derulare;

- redefinirea aglomerdrilor de apd uzatd gi a sistemelor zonale de alimentare cu apd,- definirea Listelor de investilii prioritare pentru perioada 2O2O - 2023 gi a listelor de
investilii pe termen lung.

in cazul Tn care jurigtii institufiei dvs. considerd cd este necesard asigurarea transparenlei
decizionale inainte de supunerea spre aprobare a Masterplanului actiralizat, va rug-m sa
publicali anunlul referitor la aceasti acliune in numele tuturor unitdfilor administrativ teritoriale
din judelul Covasna.

Aprobarea Masterplanului actualizat de cdtre Consiliul Jude{ean este conditie de eligibilitate
pentru aprobarea proiectului sus mentionat.

Cu stimd,

Fazakas Andr6s Levente.

Director Executiv--- , /
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