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ROMÂNIA                AVIZAT pentru legalitate 
JUDEŢUL HARGHITA                   SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești, 
COMUNA BRĂDEŞTI   BESENYEI-MOLNÁR ANDREA-BEÁTA 
CONSILIUL LOCAL                                    - ss. Indescifrabila-      

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33 /2021 
privind aprobarea modificării și completării obiectivelor ADI Harghita cu 

administrarea și managementul ITI HARGHITA-COVASNA și implicit, a 

modificării/actualizării Statutului ADI Harghita 

 
 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare al Primarului Comunei Brădești nr.33./2021 privind aprobarea 

modificării și completării obiectivelor ADI Harghita cu administrarea și managementul 

ITI HARGHITA-COVASNA și implicit, a modificării/actualizării Statutului ADI Harghita; 

Raportul de juridic nr.14 /2021 al secretarului general al comunei Brădești , cu privire 

la aprobarea modificării și completării obiectivelor ADI Harghita cu administrarea și 

managementul ITI HARGHITA-COVASNA și implicit, a modificării/actualizării 

Statutului ADI Harghita; 

- 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; 

- Notificarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”HARGHITA” cu nr. 
124/3.05.2021  înregistrată sub nr. 3898/ 05.05.2021, 
Luând în considerare: 

- Notificarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”HARGHITA” cu nr. 
124/3.05.2021  înregistrată sub nr. 3898/ 05.05.2021, 

- Hotărârea Consiliului Local BRĂDEȘTI nr. 43/2009 privind aprobarea 
participării Comunei BRĂDEȘTI, în calitate de membru fondator, la 
constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita”, modificată și 
completată prin HCL BRĂDEȘTI nr. 50/12.11.2009, respectiv HCL 
BRĂDEȘTI nr. 25/2016 privind aprobarea Statutului actualizat și al actului 
constiutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară HARGHITA coroborat 
cu HCL nr. 19/2018;  

- Art. 21, alin. 2, lit. f din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 1311 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- - Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- art. 89, alin 1 - 8, art. 90, art. 91, din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- Legea nr. 176/2020 pentru aprobarea OUG nr. 60/2020 privind unele măsuri 
financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din 
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perioada de programare 2007 - 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene 
aferente perioadei de programare 2014 – 2020, 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- -realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii 

Consiliului Local privind aprobarea modificării și completării obiectivelor ADI 

Harghita cu administrarea și managementul ITI HARGHITA-COVASNA și 

implicit, a modificării/actualizării Statutului ADI Harghita 

- conform Procesului-verbal de afișare nr.33/10.05.2021, în contextul 
prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, înregistrat sub nr. 15/.2021 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: 

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

 În temeiul art. 129, alin (2), lit.d), alin.(9), lit. c), art. 139, alin.(3), lit. d), lit. h), 
precum şi art. 196, alin.(1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea și completarea obiectivelor Asociației cu 

administrarea și managementul Investițiilor Teritoriale Integrate (denumit în 

continuare ITI) Harghita – Covasna. 

(2) Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”HARGHITA” aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Brădești nr. 43/2009 privind aprobarea participării 

Comunei BRĂDEȘTI, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita”, cu modificările și compeltările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

,,La Capitolul II, articolul 6, după litera D se introduc două noi litere, lit. E, lit. F cu 

următorul cuprins: 

E. Efectuarea tuturor demersurilor legate de managementul ITI Harghita-

Covasna 

F.Inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare 

integrată a zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități; 

Art. 2. Însușirea calității de administrator al ITI Harghita Covasna în sarcina 

ADI Harghita, pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 1, fiind responsabilă 

pentru efectuarea tuturor demersurilor legate de managementul acestuia, împreună 

cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Csomád-Bálványos. 

Art. 3. Se mandatează dl. Bokor Botond, primarul Comunei Brădești pentru a 

vota în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”HARGHITA” în numele și pe 

http://www.fenyedkozseg.ro/
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seama unității administrativ teritoriale, în vederea aprobării Statutului actualizat în 

urma modificării și completării lui. 

  Art. 4. În cazul în care din motive întemeiate persoana nominalizată la art. 3, 

nu poate participa la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”HARGHITA”, este mandatat domnul Csergő Dénes, viceprimar al Comunei Brădești, 

să voteze în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”HARGHITA” în numele 

și pe seama unității administrativ teritoriale cu privire la cele menționate la art.1.  

Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul, respectiv viceprimarul comunei Brădești . 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 3 și 4, 
Asociațiației de Dezvoltare Intercomunitară ”HARGHITA”,  Prefectului județului 
Harghita, în vederea exercitării controlului de legalitate, respectiv se aduce la 
cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet al instituției, la adresa: 
www.fenyedkozseg.ro. 

 
 
Comuna Brădești, la 10.05.2021 
 
 

 
INIȚIATOR 
 PRIMAR 
BOKOR BOTOND 
-L.S. ss. indescifrabila - 

http://www.fenyedkozseg.ro/

