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PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR......./2021 
privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei DĂNEȘTI  în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület, din 

septembrie 2021   

 

Consiliul Local Dănești,  

 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de  ........... 2021, convocat prin Dispoziția nr. 

......./2021 a primarului comunei, la sediul primăriei; 
 

 Analizând : 

- Proiectul de hotărâre nr........./2021 pentru acordarea unui mandat special 

primarului pentru majorarea tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și 

canalizare; 

- Referatul de aprobare cu nr...../CL/2021 înaintat de primarul comunei privind 

oportunitatea majorării tarifului pentru serviciul public de apă și canalizare; 

- Raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort din aparatul 

propriu al primarului; 

 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; 

- 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; 

- Adresa nr.1282/29.07.2021 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Hargita Viz cu privire la aprobarea modificării prețurilor pentru serviciile de 

alimentare cu apă și canalizare; 

- Avizul ANRSC nr. 815869/09.11.2020 privind modificarea prețului și tarifului 

pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de 

operare, pentru SC harviz SA. Miercurea Ciuc, județul Harghita; 

  

În temeiul : 

- Art.10 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice, cu  modificările şi completările ulterioare; 

- Art.36 din Legea nr.241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanațele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 



 

Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

Cu respectarea avizului emis de toate comisiile de specialitate din cadrul 

consiliului local. 

Luând în considerare art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică cu modificările ulterioare  

 

În temeiul dispoziţiilor art. 84, alin. (4) și alin.(5),  art.89  alin. (1), alin.(2) și 

alin.(3), art. 90. alin.(1), art. 92. alin.(1) precum şi art. 129 alin. (2) lit.b și alin. (4)  lit.d 

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

modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se acordă mandat special, domnului Bőjte Csongor-Ernő, în calitate de 

reprezentant al  Comunei DĂNEȘTI, în Adunarea Generală al Asociaţilor Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, să voteze în cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület în numele și pe seama unității 

administrativ teritoriale cu privire la aprobarea majorării tarifului pentru serviciile de 

alimentare cu apa si canalizare, care conform preconizărilor făcute de operatorul 

regional SC HARVIZ SA, sunt următoarele: 

 Preț apă potabilă – 3, 80 lei/mc (exclusiv TVA)  

 Preț canalizare ape uzate  – 3, 41 lei/mc (exclusiv TVA)  

Art. 2. În cazul în care din motive întemeiate persoana nominalizată la Art. 1 nu 

poate participa la Adunarea Generală al Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, este mandatat și domnul Both Norbert László în 

calitate de viceprimar al Comunei DĂNEȘTI, în Adunarea Generală al Asociaţilor  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, să voteze în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület în numele și pe seama 

unității administrativ teritoriale cu privire la cele menționate la Art.1. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică: 

a) Instituției Prefectului Județului Harghita; 

b) Primarului comunei 

 b) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „HARGITA VÍZ”; 

 

   Inițiator              Avizat pentru legalitate 

    Primar      Secretarul general al comunei 

Bőjte Csongor-Ernő     Bogács Angyalka-Klára 


