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HOTĂRÂREA NR. 174/2022

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă

Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna în vederea exprimării votului pentru
aprobarea actului adiţional  de modificare al Statului asociaţiei

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de 15
decembrie  2022,  ședința  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
functie (13) din totalul de 17 consilieri aleşi,

Văzând  referatul  de  aprobare  al  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate, avizul comisiei de specialitate juridică şi pentru administraţia publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi
alte drepturi, precum și avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului,

În conformitate cu: 
- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind constatarea

îndeplinirii  condiţiilor  legale  de  constituirea  a Consiliului  Local  al  Oraşului  Covasna,
Judeţul Covasna;

- prevederile art. 21 alin. (2) și alin. (5) din  Legea nr. 246/2022 privind zonele
metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- art.  16 alin.  (2) lit.  h) și  j),  art.  21 alin.  (1) din  Ordonanța Guvernului  nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și 

 -  art.  28  lit.  c)  din  Statutul Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Zonă
Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna,

-  art.  7  alin.  (13)  din  Legea  nr.  52/2003 privind  transparența  decizională  în
administrația publică, republicată,

- Art. 89 alin. (2) şi alin. (8) şi art. 91 alin. (4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând  cont  de  adresa  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Zonă
Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna înregistrată la Registratura generală a Primăriei
oraşului Covasna sub nr.  15.279/26.09.2022,

În baza prevederilor art.129 lit. e) şi alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1),  art. 140 alin.
(1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din  O.U.G. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
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Cu votul “pentru” a 13 consilieri,  “împotriva” a – consilieri, 

Hotărăște:

Art.  1.  Se  acordă  mandat  special  domnului  Gyerő  József,  Primarul  oraşului
Covasna,  ca  în  calitate  de  reprezentant  al  Orașului  Covasna  în  Adunarea  Generală  a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna să
voteze „pentru” aprobarea proiectului  actului  adițional  nr.  1  la  Statutul  Asociației  de
Dezvoltare  Intercomunitară  Zonă  Metropolitană  Târgu  Secuiesc-Covasna,  conform
anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
persoana nominalizată la art. 1 . 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,
        VATÁNY FERENC                      SECRETAR GENERAL
                                                                                    AL ORAȘULUI COVASNA,

       VASILICA ENEA
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