
      ROMÂNIA 

  JUDEȚUL HARGHITA 

    ORAȘUL BORSEC 
    CONSILIUL LOCAL 

 
                        H O T Ă R Â R E A Nr.53/2020             

 Privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita în vederea exercitării 
votului   
 

   Consiliul local orășenesc Borsec 

   Având în vedere adresa de solicitare nr.73/2020  a ADI SIMD 

Harghita înregistrată sub nr.708/2020, Raportul de specialitate nr. 78/2020, al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , 

Referatul de aprobare nr.79/2020 

   În temeiul prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 

101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările 

ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 

66/2019, privind aderarea, Ordonanța   nr. 26/2000 cu privire la asociații şi 

fundații, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 855/2008 

pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilități publice 

   Văzând avizul de aprobare al comisiei pentru administrația publică 

locală, juridică, socială 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) 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 Ș T E 

                     Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului orașului Borsec  de a 
vota ”pentru”, cu privire la aderarea municipiului Odorheiu Secuiesc în Adunarea 



Generală a Asociaților ADI SIMD Harghita, în numele și pe seama Consiliului Local 

al orașului Borsec. 
 

                Art. 2. Se  acordă mandat special reprezentantului orașului Borsec de a 

vota cu privire la valoarea cotizației de membru pentru membrul nou, conform 

cotizației celorlalți membrii ai Asociației stabilite la ultima modificare a acesteia. 
 

               Art. 3.  Se acordă mandat special reprezentantului orașului Borsec de a 

vota ”pentru”, cu privire la Actul adițional la Statutul Asociației  prin care se 
completează cu noul membru. 
 

               Art. 4. Dreptul de vot se va putea exprima personal în cadrul AGA sau 

prin Buletinul de vot prin corespondență. 
 

              Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează d-ul Mik Jozsef, primarul  orașului Borsec . 
            

                Art.6. Prin grija secretarului general al orașului Borsec , prezenta 

hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei orașului 

Borsec, județul Harghita 

               Art.7.Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 

prezenta hotărâre se înaintează; 

                             Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ.                              

                    Asociației de dezvoltare intercomunitară ”SIMD” Harghita. 

         

  Borsec, la  02 iunie 2020 

 

               

                            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                       Balazs Tibor 

  


