
ROMANIA
-Judetul Harghita

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI T U L G H E ~

"" "HOTARAREA
Nr.42 din 31 iulie 2012

eu privire la modifiearea si eompletarea art.2 din HCL Tulghes nr.17 din 31 martie
2009 privind aprobarea Statutului ~ia Aetului Constitutiv reactualizat al Asociatiei de

dezvoltare intercomunitara "HARGITA VIZ"

in temeiul prevederilor art.45 alin.(1), alin.(2) lit.f) ~i art.115 alin.(1) lit.b),
alin.(7) din Legea adrninistratiei publice locale nr.215/2001, (r2), cu moditicarile ~i
cornpletarile ulterioare,

Avand in vedere:
Referatul de aprobare al primarului In calitatea sa de initiator Inregistratla

nr ..2648/27.06.2012;
Raportul Compartimentului Jurldic/achizitii publice Inregistrat la nr.2655 din

27.06.2012,potrivit caruia este necesara schimbarea reprezentantului legal al
comunei Tulqhes In Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunltara
HARGITA VIZ din partea comunei Tuiqhes, ca urmare a schimbarilor datorate
alegerilor locale din 10 iunie 2012;

Raportul Comisiei de specialitate nr.11Ijuridica, administratie publica, ordine
publica, relatii internationale, drepturi cetatenesti ~i libera initiativa din cadrul
Consiliului Local Tulqhes, Inregistrat la nr.3070/2012;

Hotararea Consiliului Local Tulqhes nr.17 din 31 martie 2009 privind
aprobarea Statutului ~i a Actului Constitutiv reactualizat al Asoclatlei de dezvoltare
intercomunitara "HARGITA VIZ";

Cu respectarea prevederilor art.59, art.60 sl art.61 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicata, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare,

Respectand procedura prevazuta de Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala In admlnlstratia publica precum ~i a prevederilor Legii nr.544/2001 ,

Vazand anuntul de aducere la cunostinta publica a proiectului de hotarare
nr.2649/12 din 27 iunie 2012,

Tinand seama de faptul ca hotararea a fost adoptata cu un nurnar de 13 voturi
din nurnarul total de 13 consilieri In functie, majoritatea ceruta de lege - majoritatea
consi~ierilor locali In functie - conform art.45 din Legea nr.215/2001,

In temeiul dispozitiilor 36 alin. (2) lit."e", alin. (7) lit. "a" ~i art.37 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, (r2), cu modificarile ~i cornpletarile
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TULGHE$ intrunit in sedlnta ordlnara din
data de 31 iulie 2012, adopta prezenta hotarare:

Art. 1.- Hotararea Consiliului Local Tulghes nr.17 din 31 martie 2009 privind
aprobarea Statutului ~i a Actului Constitutiv reactualizat al Asociatiei de dezvoltare
intercomunitara "HARGITA VIZ", se modifica dupa cum urmeaza:
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1.Articolul 2 se moditica ~i se cornpleteaza urmand a avea urmatorul cuprins:

"Art.2.- (1) Se desernneaza ca reprezentant legal din partea comunei Tulqhes
tn Adunarea Generals a Asociatiei de Dezvoltare tntercomunitara HARGITA VIZ,
domnul BORDEA GHEORGHE, viceprimarul localitatli, cu domiciliul tn comuna
Tulqhes nr.572, identificat cu C.I. seria HR nr.177863 eliberata de mun.Toplita la
data de 08.09.2004.

(2) Se trnputerniceste domnul Bordea Gheorghe, viceprimarul comunei sa
reprezinte ~i sa semneze ln numele ~i pe seama comunei Tulqhes actele Tncheiate tn
cadrul Consiliului de Administratie al Asociatiei de dezvoltare lntercomunitara
HARGITA VIZ."

Art.ll.- Cu aducerea la Tndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
tnsarclneaza viceprimarul cornunei,

Art. II1.- Prin grija secretarului comunei, se comunica tn mod obligatoriu, tn
termenul prevazut de lege, prezenta hotarare: lnstitutiel. Prefectului Judetului
Harghita, Asociatiei de Dezvoltare lntercornunitara HARGITA VIZ, primarului,
viceprimarului ~i se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediu ~i pe site-ul
propriu.

Contrasernneaza,
SECRETARUL UAT,

Jw:aria
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