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 H O T Ă R Â R E A nr.28/2020 

privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară SIMD Harghita în vederea exercitării votului 
 

            Consiliul Local al Comunei Ciumani 

            Având în vedere Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre nr.30/2020 inițiată 

de Primarul comunei Ciumani, Dl. Márton László-Szilárd la solicitarea Asociației de dezvoltare 

Intercomunitară SIMD Harghita prin adresa nr. 73/13.05.2020 

Văzând raportul de specialitate nr. 30/2020 al Compartimentului de dezvoltare locală 

și avizul consultativ favorabil nr.30/2020 al comisiei de specialitate pentru agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism și serviciile publice, 

          Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Ciumani  nr.44/2005, privind aprobarea asocierii 

Consiliului Local Ciumani cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţele 

Harghita şi Covasna pentru implementarea proiectului „ Sistem integrat de 

management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”, modificată ulterior prin 

Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.22/2007 și nr.15/2010 , 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 66/2019 

 art.28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare 
 Legea nr. 101/2006 a  serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și 

completările ulterioare 
 art. 21, alin. (2), lit. f) din  Ordonanţa  Guvernului   nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare 
 Hotărârea nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 
de utilităţi publice, 

  art. 7 alin. (2) ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică republicată 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, 

 art.132 și art.605 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
        În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1),  alin.(2) litera e) și alin.(9) litera a), art.133 

alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3) litera a), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de 

urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare,        

 

Hotărăște: 
 



        Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului comunei Ciumani de a vota 

”pentru”, cu privire la aderarea municipiului Odorheiu Secuiesc în Adunarea Generală a 
Asociaților ADI SIMD Harghita, în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Ciumani. 
        Art. 2. Se acordă mandat special reprezentantului comunei Ciumani de a vota cu 

privire la valoarea cotizației de membru pentru membrul nou, conform cotizației celorlalți 
membrii ai Asociației stabilite la ultima modificare a acesteia. 

       Art. 3.  Se acordă mandat special reprezentantului comunei Ciumani de a vota ”pentru”, 
cu privire la Actul adițional la Statutul Asociației  prin care se completează cu noul membru. 
       Art. 4. Dreptul de vot se va putea exprima personal în cadrul AGA sau prin Buletinul de 

vot prin corespondență. 
        Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Ciumani, Dl. Marton Laszlo-Szilard. 
      Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ciumani, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita, Instituției Prefectului Județului Harghita,și se 

aduce la cunoștință publică în condițiile și termenele prevăzute de lege. 
 
 

 
 

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       Contrasemnează  pentru legalitate 

       Király Szabolcs                                          Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 

25.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu un număr de 13  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 

13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 


