
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂRE NR. 46/2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Leliceni în Consiliul de

administrație al Asociaţiei de Dezvoltare „SUTA” Fejlesztési Egyesület

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 27 octombrie
2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 150/2021;

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr.73/2021 iniţiat de primarul comunei Leliceni;
- Referatul de aprobare nr.74/2021 înaintat de primarul comunei privind aprobarea

acordării unui mandat special pentru reprezentarea comunei Leliceni în Consiliul de Administrație
al Asociației de Dezvoltare ”Șuta” ;

- Raportul de specialitate nr.2765/2021 înaintată de secretarul general al comunei, d.-na
Molnár Szidonia;

- Avizul favorabil al tuturor Comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local
Leliceni;

- Hotărârea Consiliului Local Leliceni nr.23/2008 privind înființarea Asociației de
Dezvoltare ”Șuta” – Fejlesztési Egyesület, de comuna Leliceni cu municipiul Miercurea Ciuc;

- Art. 20 din Statutul Asociației: Consiliul de administrație este condus de un președinte
ales cu votul majorității membrilor săi și se compune din 5 membri, din care 4 membrii din partea
Municipiului Miercurea-Ciuc şi 1 membru din partea Comunei Leliceni.

- Încheierea Civilă nr.1690/16.10.2020 dispusă de Judecătoria Miercurea Ciuc la dosarul
nr.2813/258/2020, privind validarea alegerii domnului Nagy István-Alfréd în funcția de primar al
comunei Leliceni;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 89 alin.1 şi art. 92 alin.2 litera ”f „din
Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 din Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2), lit. e), alin. (9) lit. (c), art. 132, art. 139 alin. (3) lit. f)
și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57 Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se acordă mandat special, domnului Nagy István-Alfréd, în calitate de reprezentant

al Comunei Leliceni, în Consiliul de administrație al Asociaţiei de Dezvoltare "SUTA” Fejlesztési

Egyesület pe perioada mandatului.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se desemnează primarul  comunei Leliceni,

d-l Nagy István-Alfréd care este mandatat să încheie și să semneze toate actele și documentele



necesare, în vederea realizării sarcinilor în Consiliul de administrație al Asociaţiei de Dezvoltare

"SUTA” Fejlesztési Egyesület.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

a) Instituției Prefectului Județului Harghita;

b) Primarului comunei Leliceni

c) Asociaţiei de Dezvoltare "SUTA” Fejlesztési Egyesület;

Președinte de ședință, Contrasemnează pentru legalitate,
Consilier, Secretar general al comunei,

Vitos Károly-László Molnár Szidonia

Nr.46
Adoptată în ședința din data de 27 octombrie 2021
Cu un număr de  11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție




