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HOTĂRÂREA Nr. 22/2022 

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al comunei Vârghiș în 
Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna 

(ADETCOV) 
 
 Consiliul Local al comunei Vârghiș, 
 întrunit în şedința sa ordinară din data de 11 mai 2022, 
 analizând Referatul de aprobare al primarului comunei Vârghiș cu privire la acordarea unui 
mandat special reprezentantului de drept al comunei Vârghiș în Adunarea generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV); 
 având în vedere Raportul secretarului general, precum și avizele Comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului local al comunei Vârghiș; 

luând în considerare: 
- art. 89-91 și art. 154 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 54 alin. (1) lit. c), art. 57 și art. 61 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 22 lit. m) și art. 44 din Statutul Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului 
Județului Covasna (ADETCOV), 

în baza art. 129 alin. (14) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Imets Lajos, Primarul Comunei Vârghiș, 
reprezentantul de drept al comunei Vârghiș în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV), să voteze, în numele comunei Vârghiș la 
ședința Adunării generale a Asociaţiei, pentru dizolvarea și lichidarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV), precum și pentru numirea unui lichidator, 
în condițiile legii. 

Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare se abrogă.  

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana 
arătată la art. 1. 
 
Vârghiș, la 11 mai 2022 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 

Román Attila     SECRETAR GENERAL                                                           
   Kolumbán Boglárka 
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Prezenta se difuzează astfel: 
 
- 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; 
- 1 ex. la Asociaţia de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV); 
- 1 ex. reprezentantului de drept al comunei Vârghiș în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV). 


