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H O T Ă R Â R E A   Nr. 24/2020  

 

                    privind aprobarea  Statutului actualizat al Asociației de       
                                    Dezvoltare Intercomunitară  „Harghita”  

 

                     Consiliul local orășenesc Borsec  
 

                     Având în vedere adresa de solicitare înregistrată sub nr.265/2020  al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita  prin care se arată modificările 

intervenite în urma schimbării legislației în domeniu, Raportul de specialitate nr. 
48/2020, al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului , Referatul de aprobare nr.49/2020 
        
     În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) ale Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică republicată cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ale art. 21, alin. (2), lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare ale art. 1311 

din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, prevederile Hotărârii Consiliului local 

orășenesc Borsec nr.76/2009 prind participarea Orașului Borsec, prin Consiliul 

local Borsec la constituirea „ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Harghita, 

art.2 privind aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Harghita în forma şi conținutul prezentat. 
 

    Văzând  avizul  de aprobare al comisiei pentru administrație publică locală, 

juridică, sociale și învățământ  din cadrul Consiliului local orășenesc Borsec. 
 

 În temeiul dispozițiunilor art.86(1), lit.e), art.90. Art.92(2), lit.c) , 

art.129(2), lit.e), art.129(9), lit.c, art.133(1),art.139(3), lit.d) ,Cap.VIII, art.196, 

lit.a) , art.197 din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparența decizională  în administrație publică, 

 

 

 

H O T Ă R E Ş T E: 

 
 



                Art. 1.  Se aprobă  Statutul  actualizat al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară  „Harghita” în forma și conținutul prezentat,  conform anexei nr.1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

                 Art.2. Se împuternicește reprezentantul Consiliului local orășenesc 
Borsec  domnul ing.  Patka Robert Alexandru , consilier IT, proiecte , programe 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului  pentru a vota Statutul actualizat 

în organul de conducere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  „Harghita”. 

         Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 

încredințează d-ul ing. Patka Robert Alexandru, , consilier IT, proiecte , programe 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului  

       Art.4. Cu data prezentei hotărâri se abrogă prevederile art.2 din   

Hotărârea  Consiliului local orășenesc Borsec nr.76/2009, care prevede aprobarea  

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, celelalte articole rămân 
aplicabile  

               Art.5. Prin grija secretarului general al orașului Borsec , prezenta hotărâre 

se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei orașului Borsec, județul 

Harghita 

               Art.6.Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 
prezenta hotărâre se înaintează; 

                             Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ.                          

                    Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Harghita  
 
 

         
  Borsec, la  23  martie 2020  
 

 
 
 

                          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                          Bayka Gyula     
                              

    

 

 

 

 

 
 


