
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA                                                                     
COMUNA BRĂDEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 35/2020 
 

Privind mandatarea reprezentantului legal al Comunei Brădești în  Adunarea 
Generală al Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” 

Egyesület pentru aprobarea normei paușale 
 

 
Consiliul local al comunei Brădești întrunit în şedinţa ordinară din data de                    

26.08.2020; 

 
Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 35/2020 privind mandatarea reprezentantului legal al 

Comunei Brădești în  Adunarea Generală al Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület pentru aprobarea normei paușale, 

- Referatul de aprobare nr. 35/2020 al primarului comunei BRĂDEŞTI, cu privire la 
necesitatea aprobării  proiectului de hotărâre; 

- Raportul juridic nr. 15/2020 al secretarului general al Comunei Brădești; 
- Avizul favorabil al Comisiei buget-finanţe, studii şi analize economico-financiare, 

de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, administrarea domeniului 
public, protecţia mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii cu 
societatea civilă; 

- Avizul favorabil al Comisiei juridice, respectarea drepturilor cetăţeneşti şi 
apărarea ordinii şi liniştii publice; 

 
 Luând în considerare: 

 - adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület nr. 
169/16.07.2020, înregistrată la Primăria Comunei Brădești sub nr. 2130/16.07.2020 
coroborat cu adresa nr. 183/11.08.2020 înregistrată la Primăria Comunei Brădești sub nr. 
2365/11.08.2020 raportat la Nota de fundamentare întocmită de Harviz SA nr. 
1247/26.05.2020 privind necesitatea adoptării unei hotărâri ca în localitățile în care 
gospodăriile conectate la rețeaua de canalizare sunt conectați doar la alte surse de apă sau 
la sistemul public operat de Harviz S.A. și la alte surse să se factureze lunar pe bază de 
paușal 2,50 mc de apă uzată/persoană/lună; 

- HCL nr. 19/2011 privind aderarea comunei Brădești la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „HARGITA VIZ” Egyesület coroborat cu HCL nr. 9/2016 referitor la 
completarea Hotărârii nr. 19/2011 privind aderarea comunei Brădești la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VIZ”; 

- HCL nr. 24/2016 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Hargita Viz” aprobat prin Hotărârea AGA nr. 2/09.02.2016 coroborat 
cu HCL nr. 61/14.11.2019 privind aprobarea Actului adițional la Statutul și Actul 
constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület; 

- HCL nr. 49/25.07.2016 privind desemnarea și mandatarea noului reprezentant legal 
în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Hargita Víz” Egyesület; 



- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu ultimele modificări și completări aduse prin OUG nr. 53/2019; 
 - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, 
republicată, cu ultimele modificări și completări aduse prin OUG nr.114/2018; 
 - prevederile Contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare nr. 34/01.09.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita 
Viz” și Operatorul regional Harviz SA, modificat prin Act adițional având nr. de înregistrare 
3389/17.12.2010; 

În conformitate cu prevederile art.16 alin.2 lit.d) și h), art. 17, precum și art. 21 alin.1 
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület; 

 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
ultima modificare cu Legea nr. 29/2011; 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 
Local privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei BRĂDEȘTI în  
Adunarea Generală al Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz 
Egyesület pentru aprobarea normei paușale, conform Procesului-verbal de afișare nr. 
2140/17.07.2020, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, înregistrat sub nr. 20/2020 în Registrul 
special pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative 
și la ședințele publice ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.fenyedkozseg.ro 
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului;  

  
În temeiul prevederilor art. 89 alin.1, alin.2, alin.3, art. 90 alin.1, art. 92 alin.1, art.129 

alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), lit.g), art.139 alin. 1 și art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările aduse de OUG nr. 63/2019: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1. – Se aprobă mandatarea reprezentantului legal al Comunei Brădești în 

Adunarea Generală al Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” 
Egyesület, în persoana domnului primar BOKOR BOTOND, să voteze în cadrul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület în numele și pe seama unității 
administrativ teritoriale Brădești, cu privire la aprobarea facturării în paușal al serviciului de 
canalizare în cazul în care utilizatorii serviciului sunt conectați la surse proprii de apă 
(puțuri, rețelele private). 

 
Art. 2. – Se acordă mandat special domnului viceprimar Csergő Dénes, în calitate de 

reprezentant al Comunei Brădești, 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 Brădești, cu privire la aprobarea facturării în paușal al serviciului de 
canalizare în cazul în care utilizatorii serviciului sunt conectați la surse proprii de apă 
(puțuri, rețelele private), pentru situația în care domnul Bokor Botond, desemnat la art. 1, nu 
se va putea prezenta la ședința Adunării Generale al Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület. 

 
 

http://www.fenyedkozseg.ro/


Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează D-ul primar, Bokor 
Botond, respectiv D-ul viceprimar, Csergő Dénes. 

 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 

Brădești: 
 a) persoanelor nominalizate la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre; 
 b) Prefectului Judeţului Harghita, în vederea exercitării controlului de legalitate; 
 c) Consiliului Judeţean Harghita; 
 d) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „HARGITA VÍZ” Egyesület; 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din 26.08.2020, 

cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1)  din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ,  cu un număr de 11  voturi pentru - din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie - 

la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri locali. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GYÖRGY SÁNDOR 
 
CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta         
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


