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HOTĂRÂRE nr. 13/2022 

privind mandatarea reprezentantului legal al comunei Leliceni în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, Egyesület 

 
 

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 30 martie 

2022, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 34/2022 a primarului comunei dl. Nagy István-

Alfréd, la sediul primăriei; 

 

Luând în considerare Proiectul de Hotărâre cu nr.15/2022 privind mandatarea 
reprezentantului legala al comunei Leliceni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület; Referatul de aprobare cu nr. 16/2021  înaintat de 
primarul comunei Leliceni privind oportunitatea acceptării de noi membrii și actualizarea 
statutului și actului constitutiv şi raportul de specialitate cu nr. 482/2022 elaborat de 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

Văzând Hotărârea nr. 22/2008 al Consiliului Local al Comunei Leliceni cu privire la 
asocierea Municipiului Miercurea Ciuc cu autoritățile publice locale din depresiunea Ciucului 
în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület;, 

Având în vedere adresa nr. 8/26.01.2022 al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Hargita Víz cu privire la aprobarea aderării de noi membri și actualizarea actului constitutiv și 
statutului asociației; 

Văzând cererile de aderare ale comunelor Ocland și Dârju pentru a devenii membrii ai  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület; 
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, actualizată; 

Cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică cu modificările ulterioare conform căruia anunţul de aducere la cunoştinţă publică al 
proiectului de hotărâre a fost afişat la data de 27 ianuarie 2022 conform proces verbal de afișare 
nr.237/2022; 

Având în vedere art. 36 din Legea 241/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi 
a art. 10 alin. 5. din Legea 51/2006 serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
           Ținând cont de discuțiile purtate în cadrul ședinței. 

Cu respectarea avizului emis de toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului 
local. 

În temeiul dispoziţiilor art. 84, alin. (4) și alin.(5),  art.89  alin. (1), alin.(2) și alin.(3), 
art. 90. alin.(1), art. 92. alin.(1) precum şi art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4)  lit. d și g din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. Se acordă mandat special, dmnului Nagy István-Alfréd în calitate de 
reprezentant al Comunei Leliceni, în Adunarea Generală al Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, să voteze în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Hargita Víz Egyesület în numele și pe seama unității administrativ teritoriale 
cu privire la: 



 

 A. Aprobarea reactualizări şi modificării Actului Constitutiv și al Statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, conform anexelor, parte 
integrante din prezenta hotărâre. 
 B. Aprobarea aderării comunelor Ocland și Dârju ca membrii ai  Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület 

 
Art. 2. Se acordă mandat special, domnului Sántha-Deák Előd, să voteze în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület în numele și pe seama unității 
administrativ teritoriale, în cazul în care din motive întemeiate persoana nominalizată la Art.1. 
nu se va putea prezenta la şedinţa Adunării Generale al Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Hargita Víz Egyesület 

 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

a. Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; 
b. Primarului Comunei Leliceni; 
c. Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz; 
d. Operatorului Regional S.C. HARVIZ S.A. 

 
 
 
 
 

        Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Consilier,                                   Secretarul general al comunei, 
                Biró Lajos                                      Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Nr. 13 
Adoptată în ședința ordinară din data de 30 martie 2022 
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 
 



 
 
 
 
 


