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HOTĂRÂREA NR. 51/2019  

privind aprobarea colaborării între comuna Leliceni si Consiliului Judetean 
Harghita în vederea restabilirii condiț i i lor normale de circulație pe DJ 123B ș i 

DJ 123C 
  
 Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa extraordinară pe data de 13 
decembrie 2019, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 184/2019. 
 

Ținând cont de Adresa nr. 18822/2019 a Consiliului Judetean  Harghita; Hotărârea Consiliului 
Judetean Harghita nr. 156/2019 privind aprobarea colaborării între UAT Județul Harghita și unității 
administrativ teritoriale din județul Harghita; 

Având în vedere Proiectul de hotărâre Nr.101/2019 privind aprobarea colaborării între 
comuna Leliceni și Consiliului Judetean Harghita în vederea restabilirii condițiilor normale de 
circulație pe DJ 123B si DJ 123C și referatul de aprobare nr. 102/2019 al primarului la proiectul de 
hotărâre;  Raportul de avizare al comisiei pentru Activități economico-financiare, juridică și de 
disciplină,  Raportul de specialitate nr. 175/2019 al Compartimentului contabilitate-finanțe, 
impozite și taxe;  
 În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 
locale , cu modificările și completările ulterioare,  respectiv art. nr. 84, alin. (4) și alin. (5) art. 85 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art.5 
alin. (2), art. 128 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv art. 8, art.19^1, art.22 si art.45 din Ordonanta 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor , republicată , cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin(1), alin(2) lit.”e” art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă colaborarea între comuna Leliceni și Consiliul Judetean Harghita în vederea 
restabilirii condițiilor normale de circulatie pe DJ 123B si DJ 123C, pe o perioadă de 5 ani, cu 
posibilitate de prelungire prin acordul părtilor. 
Art. 2. (1)  Se aprobă modelul contractului de colaborare în forma prezentată în Anexa nr. 1, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

   (2) Se mandatează primarul comunei Leliceni dl. Keresztes Balázs, cu semnarea contractului 
de comodat, conform modelului aprobat la articolul precedent. 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează primarul comunei Leliceni. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Judeţean Harghita, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Harghita. 
  
       Președinte de ședință,                         Contrasemnează pentru legalitate, 
               Consilier,                                Delegat cu atribuții de secretar general al comunei, 
    Krézsek Erika                                               Kedves Ibolya 
   
 
Nr.51 
Adoptată în ședința din data de 13 decembrie 2019 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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