
M ko     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR  32/2022
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al Comunei
Valea Crișului în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Economică a

Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV)

Consiliul local al comunei Valea Crișului, judeţul 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.  89-91 şi  art.  175 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.  54 alin. (1) lit.  c), art.  57 şi art. 61 din  Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu

privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005,
cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 22 lit. m) şi art. 44 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului
Judeţului Covasna (ADETCOV),

În baza dispoziţiilor art.  173 alin. (1) lit.  f)  şi  în temeiul art.  196 alin.  (1) lit.  a) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Kisgyörgy Sándor, primarul comunei Valea
Crişului reprezentantul de drept al Comunei Valea Crişului în Adunarea generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV), să voteze, în numele
Comunei  Valea  Crişului  la  şedinţa  Adunării  generale  a  Asociaţiei,  pentru  dizolvarea  şi
lichidarea Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV),
precum şi pentru numirea unui lichidator, în condiţiile legii.

Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului
Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  57/2017  privind  aprobarea  retragerii  Comunei  Valea



Crişului  din  calitatea  de  membru  al  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Economică  a  Teritoriului
Judeţului Covasna (ADETCOV)

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri  se însărcinează
primarul comunei Valea Crişului – domnul Kisgyörgy Sándor.

Valea Crişului, la 28.04.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei 

    KÖLTŐ Attila-Kázmér               PANAITE Ana-Diana


