
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI  

 
HOTĂRÂRE NR. 40/2020 

privind  acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Leliceni, în 
relația cu A.F.I.R., în cadrul proiectului ”AMENAJAREA TERENULUI 
AFERENT CASEI DE CULTUR Ă LE NR. 54. DIN SAT LELICENI ”  

 
 

 Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 
10 decembrie 2020, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 149/2020; 

 
 
Având în vedere: 

- Adresa cu nr. R1 12551/SIBA/2020 Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale privind modificarea contractului nr. 
C1920074A201172100055/13.03.2018 pentru completarea documentelor, în 
vederea respectării contractului; 

-  Proiectul de hotărâre nr. 75/2020 iniţiat de primarul comunei Leliceni; 
- Referatul de aprobare nr. 76/2020 înaintat de primarul comunei privind 

aprobarea acordării unui mandat special pentru reprezentarea localității în relația cu 
A.F.I.R. 

-  Raportul de specialitate al compartimentul de resort din  cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Leliceni;  

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

- Contractul de finanțare nr. C1920074A201172100055/13.03.2018 
proiectul ”AMENAJAREA TERENULUI AFERENT CASEI DE CULTURĂ LA 
NR.54 DIN SAT LELICENI” cu sursă de finanțare fonduri europene; 

- Încheierea nr.1690/16.10.2020 dispusă de Judecătoria Miercurea Ciuc la 
dosarul nr.2813/258/2020, înregistrată la Primăria Leliceni sub nr. 
2701/22.10.2020; 

- Rezultatul alegerilor autorităților administrației publice locale din 27 
septembrie 2020, conform procesului-verbal nr. 2761/29.10.2020 privind 
depunerea jurământului la ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei 
Leliceni al domnului Nagy István-Alfréd, în calitate de noul primar al Comunei 
Leliceni; 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (7) lit. s, art. 139 
alin. (1), alin. (3) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 



 
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 relația cu A.F.I.R., în cadrul proiectului 

”AMENAJAREA TERENULUI AFERENT CASEI DE CULTURĂ LE NR. 54. 

DIN SAT LELICENI”. 

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 relația cu A.F.I.R. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

 a) Instituției Prefectului Județului Harghita; 

 b) Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 c) Primarului comunei Leliceni. 

 
 
 
 

Președinte de ședință,                 Contrasemnează pentru legalitate, 
                Consilier               Secretar general al comunei,  
              Molnár Atilla                          Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.40 
Adoptată în ședința din data de 10 decembrie 2020 
Cu un număr de  11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 
 

 


