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   H O T Ă R Â R E A nr.10/2021  

privind aprobarea modificării  Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții 
Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás  

 

            Consiliul Local al Comunei Ciumani 

            Având în vedere Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre nr.7/2021 inițiată de 
Primarul comunei Ciumani, Dl. Márton László-Szilárd la solicitarea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás 

nr.27810/2020, 
Văzând raportul de specialitate nr. 7/2021 al Compartimentului de dezvoltare locală și 

avizul consultativ favorabil nr.7/2021  al Comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, cooperări 

interinstituționale, 

          Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Ciumani  nr.28/24.06.2014 , privind aprobarea 

aderării Comunei Ciumani , prin Consiliul Local Ciumani ,  la „Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás” 

 Art.21 alin.(2) litera f) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și 

fundații , cu modificările și completările ulterioare,  
 art.26 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita- Hargita 

Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás, 
 art.91, art.132 și art.605 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ ,cu modificările și completările ulterioare, 
 art.59 din Legea nr.24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, 
 Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare, 
         Respectând prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică,republizată cu modificările și completările ulterioare, 

văzând procesul-verbal de afișare nr.370/2021 
        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 aprobă modificarea  Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás, conform celor cuprinse în 
Statutul –model anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



 Art. 2. Se împuternicește dl. Márton László-Szilárd, Primarul  Comunei Ciumani să 

voteze Statutul actualizat în organul de conducere al  Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás. 
        

          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Ciumani. 

 
         Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ciumani, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară  Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás, 

Instituției Prefectului Județului Harghita,și se aduce la cunoștință publică în condițiile și 
termenele prevăzute de lege. 

 
 
 

 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          Contrasemnează   pentru legalitate 

        Domokos Árpád                                        Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

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

9 martie 2021 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. 

 

 


