
Anexa nr. 1 la Hotărârea 
 Consiliului Local Ciumani 

nr. 55/2020 
 

MODEL 

ACT ADIŢIONAL Nr ____/________2020 

 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita-Hargita 
Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás 

Asociații: 

1. Judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, persoană juridică, 
autoritatea deliberativă, cu sediul în Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, P-ţa 
Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, reprezentat prin 
președintele/vicepreședintele aflat în funcție;. 

2. Comuna Căpâlniţa, persoană juridică de drept public prin Consiliul Local 
Căpâlniţa, cu sediul în Căpâlniţa, judeţul Harghita, nr. 352, cod fiscal 4367914, 
reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

3. Comuna Tomeşti, persoană juridică de drept public prin Consiliul Local 
Tomeşti, cu sediul în Tomeşti, judeţul Harghita, nr. 682, reprezentat cod fiscal 
15865574, reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

4. Comuna Ciumani. persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local 
Ciumani, cu sediul în judeţul Harghita, comuna Ciumani, sat Ciumani, p-ţa 
Borsos Miklos, nr. 208, cod fiscal 4367922, reprezentat prin primarul aflat în 
funcție; 

5. Comuna Mădăraş, persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local 
Mădăraş, cu sediul în judeţul Harghita, comuna Mădăraş. sat Mădăraş, nr. 193, 
cod fiscal 14596052, reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

6. Comuna Zetea, persoană juridic de drept public, prin Consiliul Local Zetea, cu 
sediul în judeţul Harghita, comuna Zetea, sat Zetea. nr. 272, cod fiscal 
4367779, reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

7. Comuna Praid, persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local Praid, cu 
sediul în judeţul Harghita, comuna Praid, sat Praid. nr. 394 cod fiscal 4368103, 
reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

8. Orașul Vlăhița, persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local Vlăhița, 
cu sediul în Vlăhița, Str. Turnătorilor nr. 20, jud. Harghita, cod fiscal 4245224, 
reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

9. Comuna Joseni, persoană juridică de dtrept public, prin Consiliul Local Joseni, 
cu sediulo în comuna Joseni, sat Joseni, nr. 666, jud. Harghita, cod fiscal 
4367990, reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

10. Comuna Ciceu, personă juridică de drept public, prin Consiliul Local Ciceu, cu 
sediul în comuna Ciceu, sat Ciceu, nr. 651, jud. Harghita, cod fiscal 16367667, 



reprezentat prin primarul aflat în funcție; 
11. Comuna Siculeni, persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local 

Siculeni, cu sediul în judeţul Harghita, comuna Siculeni nr. 107, cod fiscal 
4246270, reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

12. Comuna Lueta, persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local Lueta, cu 
sediul în judeţul Harghita, comuna Lueta nr. 397, cod fiscal 4368014, 
reprezentat prin primarul aflat în funcție; 

13. Comuna Merești, persoană juridică de drept public, prin Consiliul Local 
Merești, cu sediul în judeţul Harghita, comuna Merești, nr. 144, cod fiscal 
4246246, reprezentat prin primarul aflat în funcție. 

Am hatărât modificarea statutului în felul următor: 

Se modifică și se completeză statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás după cum urmează: 

Art.I. Se modifică art. 4 Scopul Asociației  

a) litera l) va avea următorul cuprins:  

”Întocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor de dezvoltare europene și 
naționale și managementul acestora, în domeniul educației, turismului, culturii, 
recreației și realizarea infrastructurii edilitare.” 

b) se completează art 4 din Statut cu literele x,y, după cum urmează: 

-x) ”Participare la digitalizarea județului în domeniile prevăzute în statut.”; 

-y) ”Planificarea, execuția și întreținerea lucrărilor în infrastructura publică de 
transport, realizarea/dezvoltare rețelelor edilitare vitale pentru dezvoltarea 
turismului de patru anotimpuri, proiecte de mobilitate urbană. 

 
Art.II. În baza art.91 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, în tot cuprinsul statutului în loc de Consiliul de 
administrație va fi Consiliul director. 
 
Celelalte dispoziţii ale Statutului rămân neschimbate.  
 

  Președinte de ședință                                    Contrasemnează pentru legalitate 
      Csiki Csaba                    Secretar general: Balogh Zita 

 


