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HOTĂRÂREA  Nr.  55/2019 
privind modificarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației 

Intercomunitare de Dezvoltare Microregională “Alcsík”  

 

 Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 18 
decembrie 2019, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 185/2019. 

  
Având în vedere: 
-   Referatul de aprobare al primarului comunei nr. 86/2019,  
-  Raportul de specialitate nr. 3455/2019 al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Leliceni; 
- Hotărârea nr.7/2019 al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Microregională 

“Alcsík” precum şi 
-   Rapoartele de avizare al Comisiilor de specialitate pentru: 

• Activități economico-financiare, juridică și de disciplină; 
• Activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 
• Activități pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția 

mediului și turism; 
Luând în considerare prevederile:  
- Hotărârii Guvernului nr. 1183/2012 privind implementarea prevederilor Normelor 

privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern; 
- Dispoziţiile art. 4 din Statutul Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare 

Microregională “Alcsík”. 
- H.C.L. nr.73/2008 privind aprobarea asocierii Comunei Leliceni, în calitate de 

membru fondator la Asociaţia Intercomunitare de Dezvoltare Microregională „Alcsík”şi 
aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei 
Intercomunitare de Dezvoltare Microregională „Alcsík” cu modificările ulterioare; 

 
Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, conform căruia anunţul public de aducere la cunoştinţă 
publică a proiectelor de hotărâre a fost afişat la data de 18 noiembrie 2019. 

 
În temeiul art. 139 alin. (3), art 196 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 



HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației 
Intercomunitare de Dezvoltare Microregională “Alcsík”.  

 
Art.2. Se mandatează primarul Comunei Leliceni, d-l Keresztes Balázs, 

reprezentantul Comunei Leliceni,  în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota în 
cadrul Adunării în sensul celor menţionate la articolul 1 şi a semna Actul adițional la 
Statutul și Actul constitutiv al Asociației. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației Intercomunitare de Dezvoltare 

Microregională “Alcsík” , primarului comunei Leliceni și Instituției Prefectului Judeţului 
Harghita. 

 
 
 
 
 

 
       Președinte de ședință,                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                Consilier,               Delegat cu atribuții de secretar general al comunei, 

   Márton Csaba                                          Kedves Ibolya 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nr.55 
Adoptată în ședința din data de 18 decembrie 2019 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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