
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA DĂNEŞTI  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 43/2021  

pentru aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică 

„CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek 

Közti Turizmusfejlesztési Társulás 

 

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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–

BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás; 

-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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică 

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

Turizmusfejlesztési Társulás; 

-prevederile Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás;  

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

decizională în administrația publică; 

În baza prevederilor art. 47, alin (4) și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;  

Luând act de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare precum și ale Ordonanței Guvernului 

26/2000 privind Asociațiile și fundațiile; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 15/ 2021 bugetului de stat pe anul 

2021 și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2021 privind aprobarea bugetului 

local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2021; 

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, 

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; 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă aderarea comunei Dănești, prin Consiliul Local al comunei 

Dănești în calitate de 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 

Dănești la Asociație în valoare de 0,5 lei/locuitor 

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

din Adunarea Generală a Asociației primarul comunei Dănești, domnul Bőjte 

Csongor-Ernő. 

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

încredinţează primarul comunei Dănești, domnul Bőjte Csongor-Ernő. 

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

Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás, precum şi Instituţiei Prefectului 

Judeţului Harghita și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul 

Primăriei comunei Dănești , prin grija secretarului general al comunei. 

Dăneşti, la 16 iunie 2021 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           Contrasemnează pentru legalitate: 

Gál Kálmán      SECRETAR GENERAL 



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



………………….………………… 

 


