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HOTĂRÂREA NR. 54 / 2020 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Dănești, în 

Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Hargita Viz Egyesület 

 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 19 

august 2020, convocat prin Dispoziția nr. 122 / 2020, emisă de primarul comunei 

Dănești, județul Harghita; 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.___/2020; 

- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr.____/2020; 

- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 

Dăneşti, înregistrat sub nr.____/2020 

Analizând Proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special 

reprezentantului comunei Dănești, în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz Egyesület; 
 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Dănești 

nr.13/2008 privind asocierea comunei Dănești cu autoritățile publice locale din 

depresiunea Ciucului în vederea înființării Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Hargita Víz”, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.31/2009 privind delegarea gestiunii serviciului 

de alimentare cu apă și canalizare și aprobarea contractului de delegare, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2006 cu privire la 

asociații și fundații, actualizată, a Legii nr.51/2006 serviciile comunitare de utilități 

publice, actualizată, a Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii 

Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-

cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile 

de utilități publice; 
 

Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică; 
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Ținând cont de prevederile art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Hargita Víz”; 
 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit. „n”, art.139 alin.(1) și art.196 

alin.(1) lit.„a”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 

administrativ;  

HOTĂRĂŞTE: 
 

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, având domiciliul în comuna 

Dănești nr. 132, județul Harghita, act de identitate CI seria HR nr.449185, emis la 

data de 09.12.2013, CNP: 1801229190445, să voteze în cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz Egyesület în numele și pe seama unității 

administrativ teritoriale cu privire la: 

- aprobarea facturării în paușal al serviciului de canalizare, de către operatorul 

regional SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc, în cazul în care utilizatorii 

serviciului sunt conectați la surse proprii de apă (puțuri, rețelele private) 

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.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

          a) Primarului comunei Dănești; 

 a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; 

 c) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”; 
 

 

Dăneşti, la 20 august 2020 

Președintele de ședință,   Contrasemnează pentru legalitate: 

Gál Kálmán 

 ………………….……………………  Secretarul general al  

C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 

 


