
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂREA NR.   28/2021
privind aprobarea aderării comunei Leliceni la

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Harghita

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. 38/2021 iniţiat de primarul comunei
Leliceni, D-l Nagy István-Alfréd, Raportul de specialitate nr. 1463/2021 al 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 prevederile  art.  20-27^3  din  Ordonanţa
Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociaţii  și  fundaţii,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  ale  Legii  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în
administraţia publică republicată, precum și ale art. 14, alin. (4) și art. 35, alin. (3) din
Legea  nr.273/2006  a  finanţelor  publice  locale  cu  modificările  și  completările
ulterioare,  ale  Legii  nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile art. 7 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului  naţional,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.  350/2001
privind  amenajarea  teritoriului  și  urbanismul,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,  

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. 5, pct.45 lit. qq, art. 84, art. 85, art. 89, alin. 1,2,3,
art. 90 , art. 91, art. 173 alin. 1, lit. (e), alin. 7 lit. (c), art. 182, art. 136 alin. 3, alin. 8,
art.  196  alin.  1  lit.  (a)  din  Ordonanţa  de  urgenţa  a  Guvernului  nr.  57  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Se  aprobă  aderarea  comunei  Leliceni  la  Asociaţia  de  Dezvoltare
Intercomunitară Harghita, în calitate de membru, a unităţii administrativ-teritoriale –
Comuna Leliceni. 

Art. 2. Se mandatează domnul Nagy István-Alfréd, reprezentantul comunei Leliceni în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, să voteze în
favoarea aderării, în calitate de membru, a unităţii administrativ-teritoriale prevăzute
la art. 1. 
Art.3. Se aprobă ca Unitatea Administrativ-Teritorială Leliceni să contribuie cu 1000
RON la capitalul social al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, totodată
să achite cotizaţia pentru anul 2021, conform celor stabilite prin Hotărârea AGA.
Art.4  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează
Primarul  comunei  Leliceni,  responsabilul  de  Achiziţii  Publice  și  Contabila  Primăriei
Comunei Leliceni. 

Art.  5. Prezenta  hotărâre  se  comunică  persoanelor  nominalizate,  Asociaţiei  de
Dezvoltare  Intercomunitară  Harghita  –  Comuna  Leliceni  și  Instituţiei  Prefectului  –
Judeţul Harghita.

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

Nr.28. 



Adoptată în edin a ordinară din data de 26 mai 2021ș ț
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în func ieț
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