
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI RACU 
  
  

       HOTĂRÂREA NR. 05 / 2016 
privind mandatarea primarului comunei pentru reprezentarea 

Comunei Racu în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
 Hargita Víz Egyesület 

 
 
  Consiliul local al comunei Racu, întrunit în şedinţa ordinară  pe 

data de 28 IANUARIE 2016, convocată prin Dispoziţia primarului 
nr.14/2016. 

Având în vedere: 
- expunerea de motive al primarului; 

- proiectul de hotărâre, înaintat consiliului local; 

- Analizând materialele şedinţelor extraordinare şi ordinare a 

Adunării Generale al asociaţilor ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Hargita Víz Egyesület; 

- Programarea şedinţei următoare pe data de 09 februarie 2016, în 

care vor fi dezbătute modificări ale Statutului, al Actului 

Constitutiv, aprobarea bugetului, precum şi modificarea tarifelor 

serviciilor de apă şi canalizare pe anul 2016; 

- Hotărârea Consiliului local Racu nr. 28/2008 al Consiliului local 

Racu privind asocierea Comunei Racu prin Consiliul local Racu la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.21 alin (1) din Statutul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület. 

 

 Având la bază prevederile: 
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare cu obiect de 

activitate serviciile de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru 
şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 



intercomunitare cu obiect de activitate servicii de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

  
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, prin afișarea la sediul primăriei a 
proiectelor de hotărâre cu procesul verbal nr. 2199 /2015; 

În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.(2) lit.e) coroborat cu alin.7 
lit.(c), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se mandatează primarul comunei Racu, d-l Császár Attila, 

având domiciliul în comuna Racu, sat Gârciu nr. 99, act de identitate CI 

seria HR, nr.391841, emis la data de 09.08.2012, cnp 1820919190432, să 

voteze în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz 

Egyesület în numele şi pe seama unităţii administrativ teritoriale cele 

hotărâte în cuprinsul prezentei. 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează 
primarul comunei Racu. 

Art.3. Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul 
Primăriei Racu, prin grija secretarului. 

Art.4. Prezenta se comunică cu: 
- Primarului comunei Racu; 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Harghita; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz. 
 

 

Președinte de ședință,       Contrasemnează, 

      Csutak Dénes                                    Secretar, Máthé Melinda 

 

 

 

 

Nr. 05 

Adoptată în ședința din data de 28 ianuarie 016 

Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 


