
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂRE NR.  27/2021
pentru aderarea la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–ț
BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési

Társulás

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 26
mai 2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 80/2021;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 36/2021 iniţiat de primarul comunei
Leliceni, D-l Nagy István-Alfréd, Raportul de specialitate nr. 1380/2021 înaintată de
secretarul general al comunei, d.-na Molnár Szidonia;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru Activităţi de agricultură,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecţia mediului și turism;

În conformitate cu prevederile art.7 alin (13) din Legea nr.  52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și ale art. 91 și art. 175
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale
art. 47, alin (4) și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative și ale Legii 273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările și completările ulterioare precum și ale Ordonanţei Guvernului
26/2000 privind Asociaţiile și Fundaţiile;

Ținând cont de dispoziţiile art. 4 din  OUG nr.  60/2020 privind unele măsuri
financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada
de  programare  2007-2013,  finanţate  din  fondurile  Uniunii  Europene  aferente
perioadei  de  programare  2014-2020,  astfel  cum  a  fost  completată  prin  Legea
176/2020,

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. e) și f) coroborat cu art. 173 alin
(7)  lit.  c)  și  articolul  196  alin.(1),  lit.  a)  din  Ordonanţă  de  urgenţă  a  Guvernului
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă participarea comunei Leliceni, prin Consiliul Local al Leliceni,
în calitate membru la Asociaţia de Dezvoltare Intecomunitară Turistică „CIOMAD–
BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás,

Art.  2. Se  aprobă  actul  constitutiv  și  statutul  Asociaţiei,  respectiv  Actul
adiţional  conform  anexelor  nr.  1,  2  și  3,  care  fac  parte  integrantă  la  prezenta
hotărâre.



Art.  3. Se  aprobă înlocuirea  statutului  cu statutul  actualizat  al  cărui  model
constituie Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre, făcând parte integrantă din aceasta.

Art.  4. Se  aprobă  includerea  în  bugetul  local  și  plata  cotizaţiei  anuale  a
comunei Leliceni la Asociaţie în valoare de 1000 RON.

Art. 5. Se desemnează ca reprezentant al comunei Leliceni, pentru a face parte
din Adunarea Generală a Asociaţiei primarul comunei Leliceni, domnul Nagy István-
Alfréd.

Art.  6. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se
încredinţează primarul comunei Leliceni, domnul Nagy István-Alfréd.

Art. 7. Prezenta dispoziţie se comunică:

       a) Prefectului Judeţului Harghita;
       b) Primarului Comunei Leliceni, Nagy István-Alfréd;

                               c) D-ei Contabil, Nagy Éva;
                               d) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–
BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 
Társulás.

Președinte de ședință,                                 Contrasemnează pentru legalitate,
          Consilier,                                                         Secretar general UAT, 
       Nagy Gábor                                                           Molnár Szidonia



Nr. 27
Adoptată în ședința ordinară din data de 26 mai 2021
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție


	 a) Prefectului Județului Harghita;

