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COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI  

 
 HOTĂRÂREA Nr. 47/2019 

privind mandatarea reprezentantului legal al   Comunei Leliceni în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület 

pentru aprobarea modificării componenței Consiliului Director  
 
Consiliul Local Leliceni, 

  Întrunit în şedinţa ordinară pe data de 21 noiembrie 2019, convocată prin 
Dispoziţia nr. 170/2019 a primarului comunei;  

Analizând : 
- Proiectul de hotărâre nr. 79/2019 pentru acordarea unui mandat special 

primarului pentru aprobarea modificării componenței Consiliului director ; 
- Raportul de aprobare înregistrat sub nr.80/2019 privind mandatarea primarului 

pentru votarea actelor constitutive în sensul modificării componenței consiliului 
director; 

- Raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort din aparatul 
propriu al primarului; 
Luând în considerare : 

- Hotărârea Consiliului Local  nr. 24/2019 privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Comunei Leliceni., în  Adunarea Generală al Asociaţilor  Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület 

- Art. 16  alin (3) lit a) precum și art. 21 alin.(1) din Statul asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz aprobat prin hotărârea consiliului local 
nr.24/2008  cu modificările și completările ulterioare aprobate;; 

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Harghita în perioada 2014-2020, în conformitate cu prevederile POIM 2014-2020; 
În temeiul : 

-Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu  
modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Cu respectarea Legii nr.  24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de discuțiile purtate în cadrul ședinței. 
Cu respectarea avizului emis de comisia pentru activități economico-financiare, 

juridică și de disciplină. 
În temeiul dispoziţiilor art. 84, alin. (4) și alin.(5),  art.89  alin. (1), alin.(2) și 

alin.(3), art. 90. alin.(1), art. 92. alin.(1) precum şi art. 129 alin. (2) lit.b și alin. (4)  lit.d 
și g din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică cu modificările ulterioare conform căruia anunţul public de 



aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre a fost afişat la data de 23 
octombrie 2019 conform proces verbal de afișare nr. 3032/2019; 
 

     H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. - Se aprobă Actul adițional la Statutul și Actul constitutiv al Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület, conform anexei 1 și 2 la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă  mandatarea reprezentantului legal în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület, în persoana 
primarului dl. Keresztes Balazs să voteze în cadrul Adunării Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület pe seama Comunei Leliceni, cu privire la 
modificarea Actului Constitutiv, al Contractului de Delegare și al Statutului Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, cu privire la modificarea 
componenței Consiliului Director.  

Art. 3. - Se acordă mandat special, domnului Szocs Laszlo, în calitate de 
reprezentant al Comunei Leliceni, în  Adunarea Generală al Asociaţilor  Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, să voteze în cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület în numele și pe seama unității 
administrativ teritoriale, pentru situaţia în care domnul Keresztes Balazs, desemnat la 
Art.2. nu se va putea prezenta la ședința Adunării Generale al Asociaţilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület. 
  Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 
însărcinează primarul comunei Leliceni. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică: 
• Persoanelor desemnate 
• Instituției Prefectului Județul Harghita 
• Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz 

 
 
 
 
Președinte de ședință,                       Contrasemnează pentru legalitate, 
          Consilier,                 Delegat cu atribuții de secretar general al comunei, 
      Kánya László                                                       Kedves Ibolya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 47    
 
Adoptată în ședința din data de 21 noiembrie 2019 
Cu un număr de 9 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 



 
 
 
Anexa nr.1 la HCL nr.47/2019  
 
 
 

ACT ADIȚIONAL L A STATUTUL   
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „HARGITA VÍZ” 

 
 

Membrii asociați ai Asociației de dezvoltare intercomunitară „HARGITA VÍZ” (în 
continuare Asociația), cu sediul în România, jud. Harghita, mun. Miercurea Ciuc, Piața Cetății nr. 1, 
nr. de înregistrare în registrul special al asociațiilor și fundațiilor: 42/03.11.2008, cod fiscal: 
24886339, prin ………………….., împuternicit conform art. ………… din Hotărârea Adunării 
Generale a Asociaților nr. …………………, adoptăm prezentul act adițional după cum urmează: 

Art. 1. Se modifică art. 22 alin. (1) lit. d) din Statut și va avea următorul conținut:  

ʺd) doi reprezentanți din Municipiul Miercurea-Ciuc,ʺ 
 

Art. 2. Se completează art. 22 alin. (1) din Statut prin introducerea unei noi litere după lit. d) cu 
următorul conținut:  

ʺd¹) un  reprezentant din Municipiul Odorheiu Secuiesc,ʺ. 
 
 
Art. 3. Modificările fac parte integrantă din Statutul Asociației. Celelalte prevederi din Statut 

rămân neschimbate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.2 la HCL nr.47/2019  
 
 
 

ACT ADIȚIONAL L A ACTUL CONSTITUTIV AL  
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „HARGITA VÍZ” 

 
 

Membrii asociați ai Asociației de dezvoltare intercomunitară „HARGITA VÍZ” (în 
continuare Asociația), cu sediul în România, jud. Harghita, mun. Miercurea Ciuc, Piața Cetății nr. 1, 
nr. de înregistrare în registrul special al asociațiilor și fundațiilor: 42/03.11.2008, cod fiscal: 
24886339, prin ………………….., împuternicit conform art. ………… din Hotărârea Adunării 
Generale a Asociaților nr. …………………, adoptăm prezentul act adițional după cum urmează: 

Art. 1. Se revocă dl. ………………… din calitatea de membru al Consiliului Director, 
reprezentant al Municipiului Miercurea Ciuc și se numește dl./dna. ………………….. în funcția 
membru al Consiliului Director, reprezentant al Municipiului Odorheiu Secuiesc pentru perioada 
rămasă din mandatul actualului Consiliu Director desemnat pentru un mandat de 4 ani prin Hotărârea 
nr. 2/14.02.2017. 

Se elimină din Cap. VII -  Organele de conducere, administrare și control, subcapitolul intitulat 
Administrarea asociației din Actul constitutiv numele domnului ………………. reprezentant al 
Municipiului Miercurea Ciuc și se introduce după reprezentanții Municipiului Miercurea Ciuc 
următorul: 

ʺ  dl. …………………………. reprezentant al Municipiului Odorheiu Secuiesc,ʺ. 

 

Art. 2. Modificările fac parte integrantă din Actul constitutiv al Asociației. Celelalte prevederi 
din Actul constitutiv rămân neschimbate. 
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