ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 144/2020
privind numirea unei comisii mixte de analiză şi verificare a modului de îndeplinire a
prevederilor Acordului–contract nr. 429/06.06.2018
Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.05.2020;
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Füleki Zoltan-Ladislau nr.
10636/27.05.2020 şi Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul juridic, înregistrată cu nr.
10638/27.05.2020, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la numirea unei comisii
mixte de analiză şi verificare a modului de îndeplinire a prevederilor Acordului–contract nr.
429/06.06.2018;
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Miercurea-Ciuc nr. 133/27.04.2018 privind
aprobarea acordului-contract încheiat între Municipiul Miercurea-Ciuc, S.C. North Gate Plaza S.R.L și
RC Europe Development S.R.L în vederea construirii și amenajării sensului giratoriu cu aleile
carosabile aferente conform PUZ aprobat prin Hotărârea nr 9/2008 a Consiliului Local al municipiului
Miercurea-Ciuc;
- Acordul–contract nr. 429/06.06.2018 încheiat între Municipiul Miercurea-Ciuc, S.C. North
Gate Plaza S.R.L și RC Europe Development S.R.L ;
Ținând cont de prevederile:
- art. 1270 Cod civil;
În temeiul art. 127, art.129 alin. (2) lit.e), alin. (9) lit.a), art.139 alin.(1), (3) lit.f), 196 alin.(1)
lit.a), art. 627 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) Se numește comisia mixtă de analiză şi verificare a modului de îndeplinire a
prevederilor Acordului–contract nr. 429/06.06.2018 încheiat între Municipiul Miercurea-Ciuc, S.C.
North Gate Plaza S.R.L și RC Europe Development S.R.L, având în componență 3 membri, primarul
sau reprezentantului acestuia numit prin dispoziție a primarului și doi consilieri locali, și anume:
Veress Dávid și Bors Béla .
(2) Lucrările de secretariat ale comisiei vor fi asigurate de unul din consilierii primarului
desemnat de către acesta.
(3) Comisia mixtă de analiză şi verificare va prezenta consiliului local până la ședința ordinară
din data de 26 iunie 2020 raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate, care va
cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei
sau verificării.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează viceprimarul municipiului Füleki ZoltanLadislau.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán Ladislau;
d) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Szőke Domokos.
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