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HOTĂRÂRE NR.  7/2021 
 privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

"Zona Metropolitană Miercurea Ciuc” 
 

 
 

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 27 

ianuarie 2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 18/2021; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.102/2020 iniţiat de primarul 
comunei Leliceni, D-l Nagy István-Alfréd, Raportul de specialitate nr. 2847/2020al 
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Leliceni,  

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

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică republicată, precum și ale 
Legii nr.273/2006 a finanțelor 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 Legii nr. 
351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,   

 
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 Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57 Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă participarea comunei Leliceni, Județul Harghita, prin Consiliul Local 
Leliceni, cu  Municipiul Miercurea Ciuc , la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară "Zona Metropolitană Miercurea Ciuc” persoană juridică de drept 
privat, cu statut de utilitate publică. 
 
Art.2. (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv și proiectul Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Miercurea Ciuc”  conform anexelor 
1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuternicește dl. Nagy István-Alfréd, în calitate reprezentant al 
comunei Leliceni, cu semnarea proiectului Actului Constitutiv și a proiectului 



Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Miercurea 
Ciuc”, aprobate la aliniatul (1). 
 
Art.3 Se aprobă ca comuna Leliceni să contribuie cu suma de 1.000 lei la patrimoniul 
inițial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Miercurea 
Ciuc” care va fi achitată din capitolul 51.02.01.03 cuprins în Anexa nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local Leliceni nr.7/2020 privind  aprobarea bugetului local pe anul 2020 şi, 
estimările pe anii 2021 - 2023, cu modificările și completările ulterioare; 
 
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
Comunei Leliceni, domnul Nagy István-Alfréd și consilierul cu atribuții contabile, d-n 
Nagy Éva. 
Art.5. Hotărârea se comunică, Consiliului Judeţean Harghita, domnului preşedinte 
Borboly Csaba, membrilor asociației și anume: Municipiul Miercurea Ciuc, Primarului 
comunei Leliceni, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană 
Miercurea Ciuc”, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 
 
 
 

                                                     
Președinte de ședință,                          Contrasemnează pentru legalitate, 
          Consilier,     Secretar general al comunei, 
       Molnár Atilla                 Molnár Szidonia  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.7 
Adoptată în ședința din data de 27 ianuarie 2021 
Cu un număr de  11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 
 
 


