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HOTĂRÂREA NR.: 24/2018 
privind aprobarea modificării Statutului a  

Asociației de dezvoltare Rurală a Consliliului Județean Harghita 
 
  

Consiliul Local al Comunei Ulieș întrunit în ședința ordinară, din data de 26.04.2018, 
Având în vedere proiectul de hotărâre al primarului și propunerea Consilierului Juridic Rippel 
Ana Eliza din cadrul Asociației de dezvoltare intracomunitară de dezvoltare Ruralaă a Consiliului 
județean Harghita, precum și raportul juridic al Consilierului Personal a Primarului, expunerea 
de motive prezentat de d-ul primar, cu privire la aprobarea precum și avizul favorabil nr.: 
124/S/26.04.2018 al comisiei de specialitate a comisiei de specialitate de dezvoltare economico-
financiară, administrarea domeniului public și privat, agricultură, amenajarea teritoriului și 
urbanism; 
În baza art. 33 și urm. din Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și 
completările ulterioare; 
Art. 15 al. (3) lit. o). Din Ordinul Ministerului justiției 954/2000 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor 
şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial cu modificările și 
completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr.: 215/2001 privind administrația publică locală 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
Prevederile art. 26 al. (3) din Legea nr.: 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, 
Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică cu 
modificările și completările ulterioare 
Luând în considerare Hotărârea nr.: 8/2018 al Consiliului Local, privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli cu bugetul general pe anul 2018 rectificată prin HCL 21/2018; 
În temeiul prevederilor art. 36 al. (7) lit. a)., art. 44 și art. 45 din Legea nr.: 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicat cu modificările și completările ulterioare; 
Prin prezenta: 

HOTĂRÂȘTE 

 

Art. 1 – Se aprobă propunerea de modificare a Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intracomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Județean Harghita. Statutul rectificat și 
Propunerea de Modificare a Statutului face parte integrantă din prezenta Hotărâre și este 
denumit Anexa I. și Anexa II.. 

Art. 2 – Primarul Comunei Ulieș va fi însărcinată cu aducerea la îndeplinire a prezentei 
Hotărâri prin votarea în favoarea modificării la adunarea generală a asociaților. 
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Art. 3 – Plata cheltuielilor privind Cotizația membrilor va fi suportat din Bugetul local al 
Comunei Ulieș din Capitolul 80.02 

Art. 4 – Prezenta Hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Ulieș, Prefectului 
Harghita și Asociației de dezvoltare Intracomunitară de dezvoltare Rurală a Consiliului Județean 
Harghita. 

 

 
 COMUNA ULIES Contrasemneaza, 
 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, Persoana desemnată  
  Cu atribuții de secretar 
  Kulcsar Eva 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotriva şi 0 abţineri din numărul de  9 consilieri 
prezenţi. 


