
RomAnia
Judetul Harghita
Oragul Vldhila
Consiliul Local a1 Oragului Vldhi{a

vr.
HotdrArea nr. 6712012

cu privire la modificarea Hotdrdrii Consiliului Local al Oraqului Vldhila nr. 4312008 privind
constituirea Asocialiei de dezvoltare intercomunitard,,Hargita y iz", republicatd

Consiliul Local, a1 Oraqului Vlahila, intrunit in gedintd ordinard,

Av6nd in vedere Referatul de aprobare al Primarului Oragului Vldhila, intocmit 1a iniliativa
Secretarului Oragului Vldhila, respectiv Raportul de specialitate a.1 Compartimentului juridic,
administraliei publicd din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oragului V1dhi1a,

Ludnd in considerare Raportul de avtzare al Comisiei de specialitate juridicd, de disciplind qi
proteclia drepturilor omului al Consiliului Local al Oragului VlfiiJa,

JinAnd cont de rezultatul alegerilor locaie din 10 iunie 2012 referitor la alegerea Primarului
Oraqului Vlehip,

In conformitate cu prevederile art. ll, 12, 13 din Legea administraliei publice locale nr.
215/200I, republicatd, .'cu modificdrile qi complet6rile ulterioare, cu cele prevdzute de Legea
serviciilor comunitare de utilititi publice nr. 5112006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
respectiv cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apd qi canalizare m. 24712006, cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare,

Respectdnd normele prevazute de Legea m.2412000 privind normele de tehnici legislativd
pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (3) qi art. 115 alin.
(1) 1it. b) din Legea administraJiei publice locale nr. 215/2001, republicat5, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare,

Hotdrdgte:

Art. L - Se modifici art. 4 al Hotirarii Consiliului Local al Oragului Vlihila nr. 4312008 privind
constituirea Asocialiei de dezvoltare intercomunitarA ,,Hargita Yiz", republicati pi va avea urmdtorul
conunut:

,,Art. 4. - (1) Se imputernice$te Domnul RUS Sdndor, Primar al Orasului mdhila, cetd[ean romdn,
ndscut Ia data de 9 noiembrie 1958, in Oraqul ndhila, domiciliat in OraSul Wdhila, str. Spitalului nr. 16D,
judequl Harghita, posesor al C.L, Seria H.R., nr. 331306, eliberatd de S.P.C.L.E.P. Wdhila, la data de 5
noiembrie 2010, sd semneze in numele Si pe seama Consiliului Local al Orasului Wdhila, Actul constitutiv ti
Statutul Asocialiei de demoltare intercomunitard ,,Hargita Vlz", anexate la prezenta hotdrdre."

(2) Persoana desemnatd la alin. (1) reprezintd OraSul Wdhitra, respectiv Consiliul Local al Orasului
ndhitra in cadrul Asocialiei de denoltdre intercomunitard 'Hargita Viz"."

Art. IL - Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hoterari se inslrcineazd Primarul
Oragului VlShi{a.

Art. I[. - Prezerta hotlr6re se aduce la cuno$tinte publici qi se comunicd Primarului Oragului
Vldhita, Asocialiei de dezvoltare intercomunitard ,,HargitaYiz" qi InstituJiei Prefectului Judetului Harghita,
in condiliile gi termenele previzute de lege.

MAhiJa, la 31. octombrie 20i2.
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