
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA Nr.               /2022 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în 
Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita 

Víz”, la care Județul Harghita este membru asociat 
 

Consiliul Judeţean Harghita, 
 Având în vedere, Referatul de aprobare nr. 105254/23.11.2022, iniţiat de 
președintele Borboly Csaba, la propunerea Direcției Arhitect Șef, Adresa Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” nr. RE215/17.11.2022, înregistrată la 
Consiliului Județean Harghita cu nr. 104895/21.11.2022, Hotărârea Consiliului 
Județean Harghita nr. 96/2008, privind asocierea Județului Harghita, prin Consiliul 
Județean Harghita cu unitățile administrativ teritoriale, situate în bazinul hidrografic 
al râului ”Olt” din județul Harghita în vederea înființării Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitare Hargita Víz Egyesület, cu modificările și completările ulterioare, 
Raportul de specialitate nr. _________/_________ al Direcţiei juridică și administrație 
publică, Procesul verbal de afișare nr. __________/2022, Referatul de urgență nr. 
__________/2022;  
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei juridică și administrație publică; 
În conformitate cu art. 29 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. 17 alin. (2) din Legea 
nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată, cu 
art. 21 alin. (2) lit. f) și h), art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, 
cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. VI. 
alin. (3) din Anexa nr. 3, coroborate cu art. 7 lit. a), art. 13, art. 16 alin. (2) lit. h) și j), 
art. 21 alin. (1) din Anexa nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru 
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitare cu obiect de activitate de utilităţi publice, cu modificările și 
completările ulterioare, și cu prevederile art. 13, art. 16 alin. (2), art. 21, alin. (1) din 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz” Egyesület; 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și f), respectiv alin. (5) lit. m), 
coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

a) Art. 1. Se acordă mandat special, domnului Borboly Csaba, președintele 
Consiliului Județean Harghita, în calitate de reprezentant al Județului Harghita, prin 
Consiliul Județean Harghita, în Adunarea Generală al Asociaţilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, să voteze în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Hargita Víz” în numele și pe seama unității administrativ teritoriale 



cu privire la aprobarea modificării și reactualizării Statutului A.D.I. „Hargita Víz” 
Egyesület, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. În cazul în care, din motive întemeiate, persoana nominalizată la Art. 1 
nu poate participa la Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Hargita Víz” Egyesület, este mandatat și doamna Csurka Piroska Margit, în calitate 
de consilier în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, să 
voteze în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület în 
numele și pe seama unității administrativ teritoriale cu privire la cele menționate la 
art.1.  

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
președintele Consiliului Județean Harghita Borboly Csaba, Direcţia Arhitect Șef.  
 Art. 4. Hotărârea se comunică de către Direcţia juridică și administraţie 
publică, Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui 
Consiliului Județean Harghita Borboly Csaba, vicepreşedinților Consiliului Județean 
Harghita, Direcţiei Arhitect Șef, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita 
Víz”, Operatorului Regional SC Harviz SA precum şi Instituţiei Prefectului judeţului 
Harghita. 

    
 Miercurea Ciuc, _____________ 
 
 
 
  CONTRASEMNEAZĂ 
 PREŞEDINTE SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

     Borboly Csaba      Balogh Krisztina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AVIZAT 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
Balogh Krisztina 

 
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly 
Csaba, la propunerea Direcţiei Arhitect Șef. 

 
 
 

 PREŞEDINTE ARHITECT ȘEF  
 Borboly Csaba Fülöp Otilia 

 
 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ  
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

director executiv 
Vágássy Alpár 

 
 
 
 

VIZAT 
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA 

Szabó Zsolt Szilveszter 
Coordonator compartiment 

 
 


