ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR. 30/2019
Privind aderarea comunei Ulieș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară GORDONTÂRNAVA, precum și aprobarea Actului constitutiv și a Statutului acesteia
Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședința ordinară, la data de 30.05.2019,
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
Nota de fundamentare nr.: 168/S/30.05.2019; Proiectul de Hotărâre nr.: 169/S/30.05.2019;
Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 173/S/30.05.2019; Raportul
compartimentului de specialitate al compartimentului juridic nr. 170/S/30.05.2019; Avizul de
legalitate nr.: 171/S/30.05.2019; Avizul comisiei de specialitate nr.: 172/S/30.05.2019;
Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr. 7/2018 Privind respingerea ofertei de aderare
la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară „Gordon-Târnava”;
Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr. 20/2019 Cu privire la aprobarea bugetului
general al unității administrativ-teritoriale al comunei Ulieș pe anul 2019 și estimările pe anii
2020-2022 și Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr. 24/2019 privind rectificarea
bugetului local cu privire la repartizarea sumei din fondul la dispoziția Consiliului Județean
Harghita, constituit din cota de 7,5% din impozitul pe venit, pe anul 2019;
Ținând cont de prevederile legale:
Art. 11-13 din Legea nr.: 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările
și completările ulterioare;
Art. 8 lit. c). și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare;
Art. 14 a Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public cu modificările și completările
ulterioare;
Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a serviciile de
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, co modificările și completările ulterioare;
Art. 7 din Legea 554/2004 Contenciosului administrativ, cu modifiările și completările
ulterioare;
Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. e)., al. (6) lit. a). pct. 14 și al. (7) lit. c)., art. 45 al. (2)
lit. f)., art. 115, al. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă aderarea Comunei Ulieș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Gordon-Târnava”, în asociere cu orașul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita și comunele
Corund, Lupeni, Praid, Merești, Zetea, Dealu, Șimonești, Porumbeni, Feliceni, Mugeni,
Atid, și Avrămești din județul Harghita, persoană juridică Română înființată în
conformitate cu prevederile art. 11-13 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările
și completările ulterioare.
Art. 2. Se însușește actul constitutiv și statutul actualizat al asociației de dezvoltare
intercomunitară „Gordon-Târnava”, conform Anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă
prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă contribuția Comunei Ulieș la patrimoniul inițial al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Gordon-Târnava”, cu o contribuție în numerar în valoare de 1000 lei.
Art. 4. Se aprobă cotizația anuală în valoare de 1,5 lei/locuitor al comunei Ulieș, raportat la
rezultatul ultimului recensământ al populației, efectuat de Institutul Național de Statistică.
Art. 5. Se împuternicește domnul György Sándor primarul Comunei Ulieș, că la data de
14.06.2019 să semneze în numele și pe seama Comunei Ulieș Actul constitutiv și Statutul
Asociației de dezvoltare Intercomunitară „Gordon-Târnava”.
Art. 6. Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de
zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cerere de
chemară în judecată la instanța de contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în
termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică:
•
Instituției Prefectului – județul Harghita;
•
Primarului comunei Ulieș;
•
Prezenta Hotărâre se afișează la sediul Primăriei și se publică pe pagina de
internet al comunei Ulieș.
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