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H O T Ă R Â R E A nr.7/2020 
privind aprobarea modificării Statutului  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita 

 
 

           Consiliul Local Ciumani 

            Având în vedere Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre nr.10/2020 
inițiată de Primarul comunei Ciumani, Dl. Márton László-Szilárd la propunerea 

Consiliului Județean Harghita,  
Văzând raportul de specialitate nr. 10/2020 al Compartimentului de dezvoltare 

locală și avizul consultativ favorabil nr.10/2020, 
          Luând în considerare prevederile: 

          - 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. 21, alin. (2), lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
         - art. 1311 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,  

         - Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 139/2009 privind aprobarea 
participării Județului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” și Hotărârii nr.330/2019 privind 

modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.139/2009, 
          - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.39/2011 privind aprobarea aderării 

comunei Ciumani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita,  
          - 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,        

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și republicarea Statutului actualizat al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Harghita”, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicește domnul Márton László-Szilárd, Primarul comunei, pentru a 
vota Statutul actualizat în organul de conducere al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară  „Harghita”. 



Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

primarul comunei Ciumani, Dl. Márton László-Szilárd. 

Art. 4. Hotărârea se comunică prin grija secretarului general al comunei pentru: 

Primarul comunei Ciumani,  Consiliului Județean Harghita, Asociației de Dezvoltare 
Intecomunitară „Harghita”, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.  

 
 
 

  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 extraordinară din 
data de 30 martie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 12 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 
consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


