
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR  29/2022
Privind aprobarea asocierii Comunei Valea Crișului cu Municipiul Sfântu Gheorghe,
comuna Reci, comuna Ozun, comuna Chichiș, comuna Ilieni, comuna Arcuș, comuna

Ghidfalău, comuna Micfalău, comuna Bodoc, comuna  Malnaș, comuna Bixad și comuna
Moacșa, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

 „ZONA METROPOLITANĂ SEPSI”

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna
Întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28.04.2022,
Analizând Expunerea de motive, proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei Valea

Crişului aprecum şi Raportul Compartimentului de specialitate, raportul Comisiei de specialitate
şi avizul secretarului general al comunei Valea Crişului,

Având în vedere dispoziţiile:
-art.7 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional,
cu modificările completările ulterioare;
- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.1. art.3 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având  în  vedere  parcurgerea  procedurii  prevăzută  la  art.  7  alin.  (13)  din  Legea
nr.52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică,  republicată,  cu
modificările  ulterioare,  precum  urgenţa  este  justificată  prin  prisma  faptului  că  Strategia
Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru
Zona Metropolitană  trebuie  depuse la  ADR Centru pentru  verificare  împreună cu  H.C.L.  de
înfiinţare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ SEPSI” până în
data de 30 iunie 2022;

În conformitate cu prevederile art. 89 alin. (1), alin. (2), alin. (3), art. 90, art. 91, art. 92,
art. 129 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 129 alin. (9) lit. c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1.  Se aprobă asocierea  Comunei Valea Crişului  cu Municipiul  Sfântu Gheorghe,
comuna Reci, comuna Ozun, comuna Chichiş, comuna Ilieni, comuna Arcuş, comuna Ghidfalău,
comuna  Micfalău,  comuna  Bodoc,  comuna   Malnaş,  comuna  Bixad  şi  comuna  Moacşa,  în
vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ SEPSI”



Art. 2. Se aprobă proiectul Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA
METROPOLITANĂ SEPSI”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrată.
 

Art. 3. (1) Se aprobă alocarea sumei de 100 lei cu titlu de aport în numerar al comunei
Valea Crişului la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei.

(2) Se aprobă cuantumul cotizaţiei  pe anul 2022 a comunei Valea Crişului în sumă de
1.000. lei. 

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi suportate din bugetul local al comunei Valea
Crişului. 

Art. 4. Se aprobă desemnarea Primarului comunei Valea Crişului, dl.Kisgyörgy Sándor
pentru  semnarea  Statutului  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „ZONA
METROPOLITANĂ SEPSI”.

Art.5.  Cu executarea  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul  comunei  Valea
Crişului, dl.Kisgyörgy Sándor şi Compartimentul financiar contabil, impozite şi taxe din cadrul
Primăriei comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 28.04.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei 

    KÖLTŐ Attila-Kázmér               PANAITE Ana-Diana


