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HOTĂRÂREA NR. 28/2019 

privindmandatarea specială a Primarului Comunei Ulieș pentru exercitarea dreptului de 
vot în fața „ADI FejlödőUdvarhelyszék”pentru aprobarea regulamentului și a indicatorilor 

de performanță a serviciului public de salubrizare 
 

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019, 

Nota de fundamentare nr. 143/S/16.05.2019; Proiectul de Hotărâre nr.: 144/S/16.05.2019; 
Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 145/S/17.05.2019; Raportul 
compartimentului de specialitate al compartimentului juridic nr. 160/S/30.05.2019; Avizul de 
legalitate nr.: 161/S/20.05.2019; Avizul comisiei de specialitate nr.: 162/S/30.05.2019; 

Hotărârea Consiliului local al Comunei Ulieș nr. 22/2009 privind aprobarea înființării 
asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice; 

Hotărârea Consiliului local al Comunei Ulieș nr. 15/2010 privind mandatarea specială a 
Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare a 
localităților denumită „FejlödőUdvarhelyszék” să exercite, pe seama și în numele Consiliului 
Local al Comunei Ulieș, drepturi și obligații pentru serviciul de producere, transport, 
distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat; serviciul de salubrizare a 
localităților; serviciul de iluminat public; serviciul de administrare a domeniului public și 
privat al unităților administrativ-teritoriale; serviciul de transport public local denumită 
„FejlödőUdvarhelyszék”; 

Convocatorul ședinței ordinare a adunării generale a asociaților ADI „FejlödőUdvarhelyszék” 
10/2019 

Ținând cont de actele normative: 

Art. 12 și 13 din Legea 101/2006 privind Legea serviciului de salubrizare a localităților, 
republicată (r1) cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 8 al. (3) lit. i). coroborat cu art. 10 al. (5) din Legea 51/2006 serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată (r1) cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 2009 și urm în special prevederile art. 2016 al. (2) din Codul civil aprobat prin Legea 
287/2009 republicat cu modificările și completările ulterioare; 

Legea 249/2019privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
cu modificările și completările ulterioare; 
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Art. 59 al. (1) lit A. din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor republicat (r1) cu 
modificările și completările ulterioare; 

Art. 100 și urm. din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 
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; 

Art. 8 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 și 8 din Legea 554/2004 contenciosului administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 al. (3) lit. b). și art. 36 al. (6) lit. a). pct. 14, art. 45 şi art. 115 
alin. (1), lit. b) din Legea nr.: 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al Comunei Ulieș 

Adoptă prezenta: 
 
 

HOTĂRĂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă mandatarea domnului Primar György Sándor pentru a reprezenta Comuna 
Ulieș la Adunarea Generală a Asociaților al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Fejlödő Udvarhelyszék” în vederea aprobării noului regulament și a indicatorilor de 
performanță. 

Art. 2. Domnul Primar György Sándor va exercita dreptul de vot la Adunarea Generală a 
Asociaților astfel încât acesta să reprezinte cât mai bine interesele Comunei Ulieș, dar nu 
răspunde de modul de exercitare a votului. 

Art. 3. Primarul poate să se substituie cu un alt membru al aparatului de specialitate a 
Primarului Comunei Ulieș pentru exercitarea votului, acesta din urmă exercită votul 
conform instrucțiilor primite de la primar. 

Art. 4. Prezentahotărâre se comunicăpringrijapersoaneidesemnată cu atribuții de secretar: 
• InstituțieiPrefectului – județulHarghita; 
• PrimaruluicomuneiUlieș; 
• ADI „FejlödőUdvarhelyszék” 
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• PrezentaHotărâre se afișează la sediulPrimărieiși se publicăpepagina de 
internet al comuneiUlieș. 

 
 Președintele ședinței Contrasemnează  

 Lukács József Persoana desemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  Fazakas László 


