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HOTĂRÂREA NR. 38 / 2020 

 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita în vederea exercitării votului 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 27 mai 

2020, convocat prin Dispoziţia nr. 117/2020, emisă de primarul comunei Sândominic, 

judeţul Harghita; 

 

Având în vedere adresa de solicitare nr. 73/13.05.2020 al ADI SIMD HARGHITA, 

Referatul de aprobare nr. 2395/21.05.2020 al primarului comunei Sândominic, Raportul 

de specialitate nr.2396/21.05.2020 al Bartha Hajnalka, consilier de relații publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sândominic; 

 

Luând în considerare Avizul Comisiei juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, resp. 

dr. și lib. cetățenilor, administrația publică; 

 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Odorheiu-Secuiesc 

nr.66/2019 privind adrerarea Municipiului Odorheiu-Secuiesc la ADI SIMD Harghita, 

precum și aprobarea Actului constitutiv și a Statutului acesteia; 

 

În conformitate prevederile: 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Statutului ADI ”SIMD” HARGHITA 

- Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotararii nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice 

 

În temeiul art. 129 alin. 2. lit. b) și lit. d), alin. 4 lit. g), alin.7 lit.i), art. 139 alin.3. lit. d), 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

CODUL ADMINISTRATIV; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului comunei Sândominic d-lui primar 

KARDA RÓBERT de a vota ”pentru”, cu privire la aderarea municipiului Odorheiu 

Secuiesc în Adunarea Generală a Asociaților ADI SIMD Harghita, în numele și pe seama 

Consiliului Local al comunei Sândominic, județul Harghita. 

 

Art. 2. Se acordă mandat special reprezentantului comunei Sândominic d-lui primar 

KARDA RÓBERT de a vota cu privire la valoarea cotizației de membru pentru 

membrul nou, conform cotizației celorlalți membrii ai Asociației stabilite la ultima 

modificare a acesteia, respectiv prin Hotărârea AGA nr. 3/2019. 

 

Art. 3. Se acordă mandat special reprezentantului comunei Sândominic d-lui primar 

KARDA RÓBERT de a vota ”pentru”, cu privire la Actul adițional la Statutul 

Asociației  prin care se completează cu noul membru. 

 

Art. 4. Dreptul de vot se va putea exprima personal în cadrul AGA sau prin Buletinul de 

vot prin corespondență. 

 

Art. 5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Sândominic, d-l KARDA RÓBERT 

 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului comunei Sândominic, d-lui primar 

Karda Robert, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita, Instituției 

Prefectului Județului Harghita, în condițiile și termenele prevăzute de lege. 

 

 

Sândominic, la 27 mai 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

              Csatlós Tibor                         Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 


