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HOTĂRÂREANR. 37/2022

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2019 privind acordarea
unui mandat special reprezentantului Comunei Dănești în vederea votării în cadrul AGA

ADI ”Harghita Víz” Egyesület

Consiliul Local al Comunei Dănești, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 august 2022;

Analizând Referatul de aprobare al primarului cu nr. ...................... şi Raportul de
specialitate nr. ..................................., întocmit de compartimentul de resort prin care propune
adoptarea hotărârii privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2019
pentru acordarea unui mandat special reprezentanților Comunei Dănești în vederea votării în cadrul
AGAADI ”Harghita Víz” Egyesület;

Pe baza rapoartelor comisiilor de specialitate ai consiliului local;
Având în vedere Adresa nr. 114/2022 al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

„HARGITAVÍZ” Egyesület, prin care aduce la cuștiință că, în urma modificărilor propuse de către
specialiștii din cadrul UIP al operatorului regional împreună cu consultantul SC GREENVIRO Cluj,
şi cu acest conținut s-a înaintat la Autoritatea de Management al Proiectului Operațional de
Infrastructură Mare pentru aprobarea cofinanțării din fonduri unionale.

Ținând cont de prevederile HCL nr. 21/2019 privind desemnarea și mandarea
reprezentantului legal al Comunei Dănești, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület;

În conformitate cu prevederile Art. 16. alin (3), lit a), precum și art. 21, alin.(1) din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, proiectul de hotărâre a fost a fost afișat la sediul Primăriei Comunei Dănești,
în spațiul accesibil publicului atestat prin procesul verbal de afișare nr. 45 din 08 iulie 2022;

În temeiul art. 89, art. 90, art. 129, alineatul (1), alineatul (2) litera d), alineatul (7) litera n),
art. 139, alineatul (1), alineatul (3) litera a), precum şi art. 196 alineatul (1) litera a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1. lit. a) din Hotărârea nr. 21/2019 privind acordarea unui mandat
special reprezentantului Comunei Dănești în vederea votării în cadrul AGAADI ”Harghita Víz”
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Egyesület , în felul următor:

“Art.1. Se acordă „Mandat special” domnului BŐJTE CSONGOR-ERNŐ, în calitate de
reprezentant al comunei Dănești, în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Hargita Viz Egyesület, să voteze în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Hargita Viz Egyesület în numele și pe seama unității administrativ teritoriale cu privire la:

-a.) aprobarea Studiului de Fezabilitate ACTUALIZAT pentru „PROIECTUL REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA,
ÎN PERIOADA 2014-2020”, elaborat de consorțiul Greenviro - Fichtner Environment, conform
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. Se aprobă modificarea art. 2. din Hotărârea nr. 21/2019 după cum urmează:
„Art.2. În cazul în care din motive întemeiate persoana nominalizată la art.1. nu poate participa la
Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz Egyesulet,
este mandatat și domnul viceprimar BOTH NORBERT-LASZLÓ, în calitate de viceprimar al
comunei Dănești, în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Hargita Viz Egyesület, să voteze în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz
Egyesület în numele și pe seama unității administrativ teritoriale cu privire la cele menționate la
art.1.”

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Dănești.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului Comunei DĂNEȘTI
c) Viceprimarului Comunei DĂNEȘTI
d) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITAVÍZ” Egyesület,
d) Operatorului regional de servicii publice apă-canal S.C. HARVIZ S.A.

Dănești, la 24 august 2022

Președintele de ședință, Contrasemnează pentru legalitate:
SÜKETMAGOR

 ………………….…………………… Secretarul general al
C OMUNE I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára

………………….……………………
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Municipiul/Orasul/Comuna ………………………,

Ikt. szám/Nr. Înregistrare: Dátum/Data:

PROIECT DE HOTĂRÂREACONSILIULUI LOCAL
LAPROIECTULDE HOTĂRÂREACONSILIULUI LOCAL

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local din anul 2019 privind acordarea unui
mandat special reprezentantului Municipiului /Oraşului/ Comunei în vederea votării în cadrul AGA
ADI ”Harghita Víz” Egyesület ai indicatorilor tehnico-economici, actualizate, din Studiul de
fezabilitate pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ
ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020”

HATÁROZATTERVEZET
a 2019/..........-os számú, a ........................................................ jóváhagyására vonatkozó

határozat módosítására és kiegészítésére

Consiliul Local al Municipiului/Orasului/Comunei........................................, întrunit în
şedinţa ordinară din data de ..................... 2022;

Analizând Referatul de aprobare al ............................... cu nr. ...................... şi Raportul de
specialitate nr. ..................................., întocmit de ..................................................... prin care
propune adoptarea hotărârii privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
nr. ..................../2019 pentru acordarea unui mandat special reprezentanților
Municipiului/Orasului/Comunei ………………………. în vederea votării în cadrul AGA
ADI ”Harghita Víz” Egyesület ai indicatorilor tehnico-economici, actualizate la 24 mai, din Studiul
de fezabilitate pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE
APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-2020”

Pe baza rapoartelor comisiilor:
- ……………………………..;

- ……………………………

Având în vedere Adresa nr. ………………………… al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„HARGITAVÍZ” Egyesület, prin care aduce la cuștiință că, în urma modificărilor propuse de către
specialiștii din cadrul UIP al operatorului regional împreună cu consultantul SC GREENVIRO Cluj,
şi cu acest conținut s-a înaintat la Autoritatea de Management al Proiectului Operațional de
Infrastructură Mare pentru aprobarea cofinanțării din fonduri unionale.

Referatul de aprobare a ………………………..înregistrat cu nr. ........................
din ....................... şi Raportul de specialitate al Serviciului de achiziții publice și investiții,
înregistrată cu nr. …………… din ………………………
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HCL nr. …………./2020 privind desemnarea și mandarea reprezentantului legal al
Municipiului/Ora;ului/Comunei……………………., în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület;

În conformitate cu prevederile Art. 16. alin (3), lit a), precum și art. 21, alin.(1) din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület;

Având în vedere prevederile art. 84, alin.(4) și (5), art. 89, alin. (1),(2) și (3), art, 90. alin.
(1), art. 92. alin. (1) precum și art. 129, alin. 2, lit. b) și alin. (4) lit. d) și g) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiectul de hotărâre a fost înregistrat în Registrul special pentru evidența anunțurilor
referitor la elaborarea unor proiecte de acte administrative normative și la ședințele publice ale
consiliului local sub. nr. …. din ……..2019 și a fost afișat la sediul Primăriei
Comunei…………….., în spațiul accesibil publicului atestat prin procesul verbal de afișare nr.
……….. din …………..2019.

În temeiul art. art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e) alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. f), art.
196 alin. (1) lit. a), art.627 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările, ulterioare, precum și art.59, art. 60 și 61 ale Legii 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1. din Hotărârea nr. ............../2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru „PROIECTUL REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA,
ÎN PERIOADA 2014-2020”, actualizat in luna mai 2022, conform Anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. Se aprobă modificarea art. 2. din Hotărârea nr. ...................2019 după cum urmează:
Se aprobă mandatarea reprezentantului legal al Comunei Dănești în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITAVÍZ” Egyesület, în persoana Domnului Bőjte
Csongor-Ernő - Primar al Comunei Dănești să voteze, în cadrul AGA ADI ”Harghita Víz”
Egyesület, aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE
A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN PERIOADA 2014-
2020”, actualizat in luna mai 2022.
Pentru situatia în care persoana desemnată la Art.II. nu se va putea prezenta la şedinţa Adunării
Generale al Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, se
mandatează pe Domnul Both Norbert László să voteze pe seama UAT comuna Dănești, în cadrul
AGAADI ”Harghita Víz” Egyesület.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul
/Serviciul.......................................................................

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Primarului Comunei………………………
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c) Viceprimarului Comunei………………………
d) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITAVÍZ” Egyesület,
d) Operatorului regional de servicii publice apă-canal S.C. HARVIZ S.A.
e)

Inițiat de Vizat juridic

Verificat

Elaborat
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