
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂRE nr. 24/2021
privind retragerea reprezentantului Szőcs László Szabolcs,  desemnarea  i mandatarea nouluiși mandatarea noului

reprezentant în Adunarea Generală a Actionarilor al SC ECO CSIK SRL

Consiliul Local Leliceni,

Întrunit în şedinţa ordinară la data de 21 aprilie 2021, convocată prin Dispoziţia nr.
74/2021 a primarului comunei dl. Nagy István- Alfréd, la sediul primăriei;

Având în vedere:
Adresa ECO CSIK nr. 4667//2020 privind reanalizarea desemnare reprezentant legal UAT-ului
asociat în AGA ECO CSIK SRL;

 Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Leliceni nr. 30/2021, si raportul de
specialitate nr.  1167/2021 respectiv avizul tuturor comisiilor de specialitate;
 Hotărârea Consiliului Local Leliceni nr.31/2009 privind înfiinţarea operatorului regional 

de salubrizare S.C. ECO CSIK S.R.L., completat cu Hotărârea nr.50/2014;
 Dispozi ia  primarului  Nr.  29/2021privind  încetarea  raportului  de  serviciu  alția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al

func ionarului public Szőcs László Szabolcs;ția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al

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
Ordonan a  de  urgen a  a  Guvernului  nr.  57/2019  din  Codul  administrativ,  cu  modificările  iția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al ția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al și
completările ulterioare;

inând cont de:Ținând cont de:
 Prevederile  Legii  nr.51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilită i  publice  i  deția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al și
prevederile legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localită ilor;ția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al
 art.3, art.59 , art.60, art.63  din Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice;ția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al
 art. 2 din Ordinul nr.170/2012 al presedintelui ANRMAP;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2), lit. e), alin. (9) lit. (c), art. 139 alin. (3) lit. f) i art. 196,și
alin.  (1),  lit.  a)  din  Ordonan a  de  urgen a  a  Guvernului  nr.  57  Codul  administrativ,  cuția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al ția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al
modificările i completările ulterioare;și

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.  Se aprobă retragerea reprezentantului d-lui Szőcs László Szabolcsdin Adunarea
Generală a Actionarilor al SC ECO CSIK SRL, desemnat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 54/
2018.

Art.  2.Se  aprobă  desemnare  i  mandatarea  reprezentantului  în  Adunarea  Generală  ași
Actionarilor al SC ECO CSIK SRL, în persoana d-lui Nagy Attila, angajat al comunei Leliceni,
fără func ii de decizie, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cetătean român, născutția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al
la data de 17,08,1974, posesor CI seria HR nr.510394.



Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicat Primarului comunei Leliceni, SC ECO CSIK
SRL şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.

Art.  5. Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri,  se  însărcinează
primarul comunei Leliceni .

 Pre edinte de edin ă,și și ția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al                Contrasemnează pentru legalitate,
          Consilier,            Secretar general UAT, 
      Nagy Csongor                              Molnár Szidonia

Nr.24
Adoptată în edin a din data de 21 aprilie 2021și ția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ieția primarului Nr. 29/2021privind încetarea raportului de serviciu al
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