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HOTĂRÂREA 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 

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 
martie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 78/2020, emisă de  primarul comunei Dăneşti; 

Având în vedere: 
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”; 
- raportul de aprobare al primarului comunei, referatul de specialitate al 

compartimentului de specialitate și avizul favorabil a 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; 
 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art.1. Se aprobă aderarea Comunei DĂNEȘTI în calitate de membru asociat la 
completarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, persoană juridică 
de drept privat, cu statut de utilitate publică 

 
Art.2. Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Harghita” conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.3 Se aprobă ca COMUNA DĂNEȘTI să alocă din bugetul local suma în cuantumul 
de 1 leu/cap de locuitor, reprezentând cotizaţia anuală, plătibilă cu termen de 
scadență și condiții de plată potrivit prevederilor statutare. 
 
Art.4. Persoana împuternicită să reprezinte interesele COMUNEI DĂNEȘTI în 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” este  primarul comunei 
DĂNEȘTI Dl. Bőjte Csongor-Ernő. 

 
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general 
al comunei DĂNEȘTI. 
 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei DĂNEȘTI; 
- Instituției Prefectului Harghita; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita” 

 

Dăneşti, la 30 martie 2020 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Ágoston     SECRETAR GENERAL 

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

………………….………………… 

 


