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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.55/2021 
privind asocierea U.A.T. comuna Zăbala cu alte unități administrativ - teritoriale, în vederea 

înfiin țării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-
COVASNA 

 
 
 

Consiliul Local al comunei Zabala, judeţul Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 
28 septembrie 2021, 

Analizând Referatul de aprobare al Primarului nr.5804/24.09.2021; Raportul de specialitate 
nr.5803/24.09.2021, precum și avizul comisiei de specialitate nr.5857/28.09.2021, întocmite în acest 
sens, 

Văzând sesizarea Instituției Prefectului Județului Covasna având nr. înreg. 11573/14.09.2021, 
înregistrată la Primăria comunei Zăbala sub nr. înreg. 5708/20.09.2021 

Luând în considerare prevederile art. 6 și art. 7 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând cont de prevederile art. 42 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, 

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. 1. – (1) Se aprobă revocarea parțială al art. 2 din H.C.L. nr. 46/2021 în sensul 
eliminării sintagmei ”Actul Constitutiv”  și în sensul revocării ”Anexei nr. 1 – Actul constituitv al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-
COVASNA”, după cum urmează:  ”Art. 2 - Se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna conform Anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.” 

     (2) Se înlocuiește Anexa nr. 2 – STATUTUL Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna la H.C.L. nr. 46/2021, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. – Se aprobă revocarea parțială al art. 6 la H.C.L. nr. 46/2021 în sensul eliminării 
sintagmei ”Actul Constitutiv”, și va avea următorul conținut : ”Se împuternicește Primarul 
Municipiului Târgu Secuiesc, domnul Bokor Tiberiu, să semneze Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA prevăzut  la art. 2.” 

Art. 3. - Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului General al comunei 
Zăbala, persoanelor și autorit ăților interesate. 

Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Zăbala. 

 
 

 
 Zăbala, la 28 septembrie 2021 
 
 

                       Preşedinte de şedinţă, 
                       DEMES BOTOND    
                            Secretar general UAT,  

                                  BARABÁS RÉKA 


