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HOTĂRÂREA Nr. 42/2021 

privind aprobarea completării obiectivelor ADI Harghita cu administrarea 

și managementul ITI HARGHITA-COVASNA și, implicit, a 

modificării/actualizării Statutului ADI Harghita 

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 16 iunie 2021, convocat prin Dispoziţia nr. 60/2021, emisă de  primarul 

comunei Dăneşti; 

 

Având în vedere: 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Dănești nr. 25/2020 privind 

aprobarea aderării Comunei DĂNEȘTI în calitate de membru asociat la 

completarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, 

persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică; 

- raportul de aprobare nr. _____/2021 al primarului comunei, referatul de 

specialitate nr. _______/2021  al compartimentului de specialitate și avizul 

favorabil nr. ______/2021 al comisiilor de specialitate competente din 

cadrul Consiliului Local DĂNEȘTI; 

- prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Harghita”; 

- prevederile Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Harghita”;  

 

În temeiul prevederilor art.6 alin. 2  din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică; 

 

În conformitate cu prevederile art. 89 , art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), 

coroborate cu art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. f), art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă completarea obiectivelor ADI Harghita cu:  administrarea și 

managementul ITI Harghita-Covasna. 
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Art.2. Însușirea calității de administrator al ITI Harghita Covasna în sarcina ADI 

Harghita, pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 1, fiind responsabilă 

pentru efectuarea tuturor demersurilor legate de managementul acestuia, împreună 

cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Csomád-Bálványos. 

Art.3. Se aprobă completarea și actualizarea Statutului ADI Harghita, la 

capitolul II, Scopul și obiectivele Asociației, art. 6, potrivit art. 1 din prezenta. 

Art.4. Se împuternicește reprezentantul comunei Dănești pentru a vota 

modificările propuse în Statutul Asociației. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Dănești.  

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului 

general al comunei DĂNEȘTI. 

 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei DĂNEȘTI; 

- Instituției Prefectului Harghita; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” 
 

 
 

Dăneşti, la 16 iunie 2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           Contrasemnează pentru legalitate: 

Gál Kálmán      SECRETAR GENERAL 



 ………………….……………………   Bogács Angyalka-Klára 



………………….………………… 
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Referat de aprobare 

privind aprobarea completării obiectivelor ADI Harghita cu administrarea 

și managementul ITI HARGHITA-COVASNA și, implicit, a 

modificării/actualizării Statutului ADI Harghita 

 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al comunei Dănești nr. 25/2020 

privind aprobarea aderării Comunei DĂNEȘTI în calitate de membru asociat la 

completarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, persoană 

juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică; 

 

Obiectivele Asociației, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 din Statut, pot fi 

extinse astfel încât contribuția sa la dezvoltarea județului Harghita să cuprindă 

o arie mai mare și diversificată, cu potențial de generare venituri, prin 

participare la proiecte de finanțare nerambursabilă și creare a unui acces mai 

ridicat al turiștilor în zonele de interes. 

Punerea în practică a Instrumentului european de Investiții Integrate, prin 

administrarea și gestionarea sa de către ADI Harghita, împreună cu ADI 

Csomad Bálványos, în virtutea calității de administrator conferite de Legea 

176/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2020 

privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 

infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din 

fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020. 

 

Astfel, în vederea atragerii fondurilor Europene destinate dezvoltării integrate al 

județului Harghita pe mai multe niveluri, prin cele două Asociații de 

Dezvoltare Intercomunitară sus menționată, se va realiza o colaborare 

multidimensională cu UAT-uri interesate să se alăture cooperării, prin 

realizarea unei strategii și portfoliu de proiecte integrate, urmând 

următoarele priorități strategice: 

1. Tranziția verde, ecologică, diversitate bioculturală 

2. Digitalizare, cercetare și inovare 

3. Turism sustenabil 

4. Regiune conectată 

5. Eficiență energetică 

6. Susținerea mediului întreprinzător către o economie circulară 

7. Viziune pentru tineri 

8. Servicii sociale, de sănătate și servicii pentru vârsta a III-a. 
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În baza priorităților strategice au fost formulate următoarele măsuri strategice 

care vor sta la baza elaborării strategiei necesare pentru lansarea I.T.I Harghita 

Covasna: 

1. Investiții teritoriale integrate în tranziția verde și dezvoltarea ecologică 

bioculturală. 

2. Investiții teritoriale integrate pentru digitalizare (de ex. învățământ, 

cercetare, IMM, serviciilor de transport). 

3. Investiții teritoriale în turism (de ex. verde, patrimoniu construit, rural, 

cultural, religios, balnear, activ, ski, gastro, family,  silver, digital nomad). 

4. Investiții integrate în infrastructură (rutieră, edilitară, gări, autogări). 

5. Gestionarea deșeurilor comerciale și industriale. 

6. Colectarea și tratarea apelor uzate, care respectă criteriile de eficiență 

energetică. 

7. Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între 

întreprinderi care pun accentul pe economia circulară. 

8. Eficiență energetică și proiecte demonstrative în IMM-uri și întreprinderi 

mari și măsuri de sprijin. 

9. Servicii sociale și servicii de sănătate. 

10. Măsuri specifice tinerilor (descoperirea talentelor, locuri de muncă, 

formare profesională, reducerea migrării profesioniștilor, talentelor,/bain 

drain). 

11. Servicii destinate seniorilor (silver economy). 

Toate acestea pot contribui la creșterea considerabilă a gradului de dezvoltare 

a Județului Harghita.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre adoptare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea completării obiectivelor ADI Harghita cu 

administrarea și managementul ITI HARGHITA-COVASNA și, implicit, a 

modificării/actualizării Statutului ADI Harghita și propunem mandatarea 

reprezentantul comunei Dănești pentru a vota modificările propuse în Statutul 

Asociației. 

Dănești, ...........2021 

 

Primar 

Bőjte Csongor-Ernő 


