
 

 

Nr. 4817/13.07.2021 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind revocarea H.C.L. nr. 25/2021  

 

Primarul comunei Cernat, 

Având în vedere adresa nr. 8045/22.06.2021 a Instituției Prefectului Județului Covasna 

prin care solicită revocarea HCL nr. 25/2021 privind asocierea comunei Cernat cu alte unități 

administrativ teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ 

METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA” 

În baza prevederilor art. 89 alin. (1), alin. (2), alin. (3), art. 90, art. 91, art.92, art. 129 

alin. (2) lit. e, coroborat cu art. 129 alin. (9) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1)  lit. a 

din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic – Se revocă H.C.L. nr. 25/2021 privind asocierea U.A.T. CERNAT cu alte 

unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”. 

 

Inițiator 

Primar,  

Rákosi Árpád 
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HOTĂRÂREA NR. 42/2021 

privind revocarea H.C.L. nr. 25/2021  

 

Consiliul Local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședință ordinară de 

consiliu în data de 21.07.2021, convocat de primarul comunei Cernat, 

Analizând proiectul de hotărâre și  Referatul de aprobare al domnului primar cu nr. 

4817/2021, precum și Raportul de specialitate nr. 4818/2021 privind asocierea U.A.T. CERNAT 

cu alte unități administrativ teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna”, 

Având în vedere adresa nr. 8045/22.06.2021 a Instituției Prefectului Județului Covasna 

prin care solicită revocarea HCL nr. 25/2021 privind asocierea comunei Cernat cu alte unități 

administrativ teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ 

METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA” 

În baza prevederilor art. 89 alin. (1), alin. (2), alin. (3), art. 90, art. 91, art.92, art. 129 

alin. (2) lit. e, coroborat cu art. 129 alin. (9) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1)  lit. a 

din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Articol unic – Se revocă H.C.L. nr. 25/2021 privind asocierea U.A.T. CERNAT cu alte 

unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”. 

 

 

Cernat la 21.07.2021 

  Preşedintele de ședință       Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
Difuzarea: 
1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 
1 ex.la afişare 
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 Nr. 4818/13.07.2021 

   

 

REFERAT DE APROBARE 

privind revocarea H.C.L. nr. 25/2021 

 

Analizând adresa nr. 8045/22.06.2021 a Instituției Prefectului Județului Covasna prin 

care solicită revocarea HCL nr. 25/2021 privind asocierea comunei Cernat cu alte unități 

administrativ teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ 

METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA, am inițiat proiectul de hotărâre și 

propun revocarea hotărârii.  

Conținutul hotărârii și al anexelor acesteia, precum și invocarea art. 7 alin . (1) din Legea 

nr. 351/2001 cât și denumirea asociației de dezvoltare intercomunitară „zonă metropolitană” sunt 

de natură a crea confuzii în ceea ce privește natura juridică a entității ce se va înființa.  Din 

aceste considerente propun adoptarea unei hotărâri de revocare a HCL nr. 25/2021.  

 

 

 

 

 

 

                                                            Cernat la 13. 07. 2021 

 

 

          PRIMAR 

      Rákosi Árpád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

CONSILIUL LOCAL  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 



 

 

 

 

 

 

 Nr. 4819/13.07.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Cu privire la revocarea H.C.L. nr. 25/2021 privind asocierea comunei Cernat cu alte 

unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA” 

 

Având în vedere adresa nr. 8045/22.06.2021 Instituției Prefectului Județului Covasna, 

solicită revocarea HCL nr. 25/2021, considerând hotărârea ca nelegală, propun revocarea HCL 

nr. 25/2021 privind asocierea comunei Cernat cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea 

înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU 

SECUIESC-COVASNA”. 

În dreptul administrativ la efectele actelor administrative, în capitolul încetarea efectelor 

prin interventia unui act, vorbeste despre modificarea actelor de drept administrativ, si arată, că 

dreptul de revocare implică, cu unele exceptii, si dreptul de reformare sau de modificare a 

actului.            

 Dreptul de revocare, modificare a unui act administrativ întră în competenţa emitentului 

actului.            

 Actul cu care se modifică trebuie să aibă acelaşi forţă juridică cu actul reformat. 

 

 

 

Kocsis Csilla 

Secretar general al comunei 
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Comisia juridică și disciplină 

 

Nr. 

 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 25/2021 asocierea comunei 

Cernat cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-

COVASNA” 

 

 

 

 

 

 Comisia juridică și disciplină, la data de  20.07.2021 s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 25/2021. 

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna iulie 2021. 

 

Cernat la 20.07.2021 

 

Presedinte      Secretar 

                Fábián Sándor     Vén Gábor 
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