
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 

 H O T Ă R Â R E A nr.42/2021   
pentru aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică 

„CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti 
Turizmusfejlesztési Társulás 

 

            Consiliul Local al Comunei Ciumani 

            Având în vedere Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre nr.26/2021 
inițiată de Primarul comunei Ciumani, Dl. Márton László-Szilárd la solicitarea 
Consiliului Județean Harghita, 

Văzând raportul de specialitate nr. 26/2021 al consilierului primarului și avizul 

consultativ favorabil nr.26/2021  al Comisiei pentru agricultură, amenajarea 

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

cooperări interinstituțional,precum Procesul verbal de afișare înregistrat cu nr. 

1408/05.05.2021; 

În conformitate cu prevederile art.7 alin (13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată și ale art. 91 și art. 175 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale      

art. 47, alin (4) și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative și ale Legii 273/2006 privind finanţele publice 
locale cu modificările și completările ulterioare precum și ale Ordonanței Guvernului 

26/2000 privind Asociațiile și fundațiile; 
Ținând cont de dispozițiile art. 4 din OUG nr. 60/2020 privind unele măsuri 

financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada 
de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2014-2020, astfel cum a fost completată prin Legea 

176/2020 și de Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.239/2011 privind 
aprobarea participării Județului Harghita în calitate de membru fondator la 

constituirea Asociația de Dezvoltare Intecomunitară Turistică „CIOMAD–
BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

Társulás,  

        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 aderarea comunei Ciumani, prin Consiliul Local al comunei 
Ciumani în calitate membru la Asociația de Dezvoltare Intecomunitară Turistică 
„CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás,  



Art. 2. Se aprobă actul constitutiv și statutul Asociației, respectiv Actul 

adițional conform anexelor nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă la prezenta 
hotărâre 

Art. 3. Se aprobă înlocuirea statutului cu statutul actualizat al cărui model 
constituie Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre, făcând parte integrantă din aceasta 

Art. 4. Se aprobă includerea în bugetul local și plata cotizației anuale a 

comunei Ciumani  la Asociație în valoare de 0,5 lei/locuitor. 

Art. 5. Se desemnează ca reprezentant al comunei Ciumani  pentru a face 

parte din Adunarea Generală a Asociației primarul comunei Ciumani , domnul Márton 
László-Szilárd. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Ciumani domnul Márton László-Szilárd. 

         Art. 7. Hotărârea se comunică la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti 
Turizmusfejlesztési Társulás,Primarului comunei Ciumani precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Harghita și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul 
Primăriei comunei Ciumani , prin grija secretarului general al comunei. 

 

 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  Contrasemnează  pentru legalitate 

          Gergely József                                   Secretar general: Balogh Zita 

 
 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
27.iulie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de ____ voturi pentru , ___ abţineri şi ___voturi împotrivă, din numărul 
total de 13 consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 
 


