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H o T A n A R E A  N r . 4 / 2 0 1 6
privind acordarea mandatului special primarului comunei Cirla

Consiliul"Local al comunei Cirfa, judelul Harghita, intrunit in qedinla
ordinard din data de29 ianuarie2016;

Av6nd in vedere Expunerea de motive nr.93119.01.2016 al primarului
comunei Cirla;

AnalizAnd materialele qedinlelor extraordinare qi ordinare a Adunirii
Generale al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Hargita Viz Egyesiilet,
programate pe data de 9 februarie 2076, cu privire la modificdrile Statutului, al
Actului Constitutiv, aprobarea bugetului, precum qi aprobarea modificdrii tarifelor
serviciilor de ap6 qi canallzare pe anul 2016;

Ludnd in considerare prevederile Hotdrdrii Consiliului local al comunei
Cirlaru.l712008 privind asocierea comunei Cirla cu autoritifile publice locaie din
depresiunea Ciucului in vederea infiinlirii Asocialia de Dezvoltare
Intercomunitard,,Har gita Y iz", cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare;

AvAnd la bazd prevederile Ordonanlei Guvemului nr.2612006 cu privire la
asocialii qi fundafii, actualizatS, aLegii nr.5112006 serviciile comunitare de utilitdt
publice, aclualizatd, a Legii nr.24112006 privind serviciul de aiimentare cu apd gi
d,e canalizare, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum qi a Hotdrdrii
Guvemului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru qi a statutului-
cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate
serviciile de utilitdli publice;

In conformitate cu prevederile aft.21 alin.(l) din Statutul Asociafiei de
Dezvoltare Intercomunitar1,,,Hargita Y iz" ;

in temeiul art.36 allrr..(2), lit.,,d"; a1in.(6), lit.,,a" pct.74, art.45, a1in.(2),
precum qi art.115 alin.(1) lit.,,b" din Legea21512001 privind administralia publicd
loca16, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

H o T A R A $ r E

Art.I. Se acordd mandat special primarului comunei Cirta, Dl. GABOR
TIBOR, avdnd domiciliul in comunaCi4a,, satul Cirla nr.l37, posesor al C.I. seria
HR nr. 383279, eliberat de SPCLEP Miercurea Ciuc la data de 22.05.2012 CNP
1670528191369, s6 voteze in numele gi pe seama Consiliului local Ci4a cele
hotdrAte in cadrul Adundrii Generale din data de 9 februarie 2016 a Asocia{iei de
Dezvoltare Intercomunitard ,,Hargita Viz", cu privire la modificdrile Statutului, al
Actului Constitutiv, aprobarea bugetului, precum qi aprobarea modificdrii tarifelor
serviciilor de api qi canalizare pe anul 2016.



Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazd
primarul comunei Cirfa.

Art. 3. Prezenta hotdrOre se comunicS:
a) Primarului comunei Cir{a;
a) Institufiei Prefectului Jude{ului Harghita;
c) Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare,,HARGI'IA ViZ" ;

Comuna Cir{a, la 29 ianuarie 2016
PRE$EDINTELE $ED Contrasemneazd:

Janos Geza retar al comunei.
Karda Melania


