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HOTĂRÂREA  NR. 64/2022 

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al oraşului 

Covasna în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Economică a 

Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) 
  

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședință ordinară din data de 

27.04.2022  ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în functie ( 15 ). 

 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizele comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare economică – 

socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice 

și comerț, juridice şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, precum şi avizul de 

legalitate al secretarului General al Oraşului Covasna, 

 

  În conformitate cu prevederile: 

- art. 89-91 și art. 132 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 54 alin. (1) lit. c), art. 57 și art. 61 alin. (2)   din Ordonanța Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 22 lit. m) și art. 44 din Statutul Asociației de Dezvoltare Economică a 

Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV), 

 

   În temeiul art. 129 alin. (2) lit. e) alin. (9) lit. a), art. 139, alin. (3) lit. f), art. 196 alin. 

(1), lit. a) si art. 243 alin. (1) lit. a) din ”– ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

Cu votul “pentru” a  15 consilieri, “împotriva” a   -  consilieri, 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 -  Se acordă mandat special domnului Gyerő József, Primarul oraşului Covasna, 

reprezentantul de drept al oraşului Covasna în Adunarea generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV), să voteze, în numele 

oraşului Covasna la ședința Adunării generale a Asociaţiei, pentru dizolvarea și lichidarea 

Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV), 

precum și pentru numirea unui lichidator, în condițiile legii. 



 

Art. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se va ocupa Primarul orașului 

Covasna. 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează, 

          BODÓ ENIKŐ      SECRETAR GENERAL 
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                                                                                                           VASILICA ENEA 


