
 

 

Nr. 6709/19.10.2021 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind revocarea parțială H.C.L. nr. 46/2021  

 

Primarul comunei Cernat, 

Având în vedere adresa nr. 12714/24.09.2021 a Instituției Prefectului Județului Covasna 

prin care solicită revocarea parțială a HCL nr. 46/30.08.2021 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 : 

 

Art.I – Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu 

Secuiesc-Covasna conform Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”. 

Art.II. –  Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Se împuternicește Primarul comunei Cernat, domnul Rakosi Arpad, să semneze Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-

COVASNA, prevăzute la art. 2.”. 

Art.III. – Se revocă Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 46/2021 privind asocierea U.A.T. 

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

Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”. 

Art.IV. – Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului General al 

comunei Cernat, persoanelor și autorităților interesate. 

 

Inițiator 

Primar,  

Rákosi Árpád 
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HOTĂRÂREA NR. 59/2021 

privind modificarea și revocarea parțială a H.C.L. nr. 46/2021  

 

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

consiliu în data de 27.10.2021, convocat de primarul comunei Cernat, 

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

6709/19.10.2021, precum și Raportul de specialitate nr. 6710/19.10.2021 privind modificarea și 

revocarea parțială a  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 12714/24.09.2021 a Instituției Prefectului Județului Covasna prin care 

solicită revocarea parțială a HCL nr. 46/30.08.2021. 

 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 : 

 

Art.I – Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu 

Secuiesc-Covasna conform Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”. 

Art.II. –  Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Se împuternicește Primarul comunei Cernat, domnul Rakosi Arpad, să semneze Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-

COVASNA, prevăzute la art. 2.”. 

Art.III. – Se revocă Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 46/2021 privind asocierea U.A.T. 

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

Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”. 

Art.IV. – Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului General al 

comunei Cernat, persoanelor și autorităților interesate. 

 

 

Cernat la 27.10.2021 

  Preşedintele de ședință       Contrasemnează 

  Dimény-Haszmann Orsolya      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. 6710/19.10.2021 

   

 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea și revocarea parțială a H.C.L. nr. 46/2021  

 

Analizând adresa nr. 12714/24.09.2021 a Instituției Prefectului Județului Covasna prin 

care solicită revocarea parțială a HCL nr. 46/30.08.2021, am inițiat proiectul de hotărâre și 

propun revocarea hotărârii.  

Potrivit art. 7 din O.G. nr. 26/2000   

(1) Oricare dintre membrii asociaţi, pe baza împuternicirii date în condiţiile art. 6 alin. (2) 

lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat 

la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie urmează să-şi aibă sediul. 

(2) Cererea de înscriere va fi însoţită doar de următoarele documente: 

a) statutul asociaţiei, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de 

persoana împuternicită în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h); 

b) actele doveditoare ale sediului, precum şi cele privind patrimoniul iniţial doar în cazul 

aportului în natură constând în bunuri imobile; 

c) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii 

membrilor asociaţi; 

d) declaraţie pe propria răspundere a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează 

cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în 

sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării 

terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, 

codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.  

e) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul 

motivat al eliberării acesteia. 

Așa fiind, măsura adoptării actului constitutiv nu are la bază un temei juridic. Din aceste 

considerente propun adoptarea unei hotărâri de privind modificarea și revocarea parțială a H.C.L. 

nr. 46/2021 

 

 

 

                                                            Cernat la 19. 10. 2021 

 

 

          PRIMAR 

       Rákosi Árpád 
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 Nr. 6711/19.10.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Cu privire la privind modificarea și revocarea parțială a H.C.L. nr. 46/2021 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. 12714/24.09.2021 a Instituției Prefectului Județului 

Covasna prin care solicită revocarea parțială a HCL nr. 46/30.08.2021, consider proiectul de 

hotărârea ca necesar și oportun,  propun modificarea și revocarea parțială a HCL nr. 46/2021 

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. 6847/26.20.2021 

 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea și revocarea parțială a H.C.L. nr. 

46/2021 privind 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  26.10.2021 s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre privind modificarea și revocarea H.C.L. nr. 46/2021. 

 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 octombrie 2021. 

 

Cernat la 26.10.2021 

 

Presedinte      Secretar 

                Fábián Sándor     Vén Gábor 
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