ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 297/2020
privind desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea
Generală și Consiliul director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9
noiembrie 2020;
Analizând Referatul de aprobare cu nr. 152274/2020 al primarului Korodi Attila; Raportul de
specialitate cu nr. 152276/2020 întocmit de Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret, prin
care s-a propus adoptarea hotărârii cu privire desemnarea şi mandatarea reprezentanţilor Municipiului
Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală și Consiliul director al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „HARGHITA”;
Pe baza rapoartelor comisiei :
- juridice
- economice,servicii publice și comerți
Văzând:
- Hotărârea nr. 167/2009 privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc în
calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”
cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 129/29.05.20 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 167/2009
privind aprobarea asocierii Municipiului Miercurea Ciuc, în calitate de membru fondator, la Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară Harghita;
- Art. 16. alin (2) și alin. (5) din Statutul asociației;
- Încheierea civilă nr. 1685/20250, privind validarea alegerii domnului Korodi Attila în funcția
de primar al Municipiul Miercurea-Ciuc;
- Ordinul Prefectului nr. 408/ 27.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale
pentru constituirea Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc;
- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 129. alin. (1), alin (2) lit. e., alin. (9) lit. c, art. 131, art. 132, art. 139 alin. (1),
(3) lit.) f., art. 196 alin. (1) lit. a), art. 627 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă desemnarea şi mandatarea primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl
Korodi Attila să reprezinte unitatea administrativ teritorială al Municipiului Miercurea-Ciuc în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”, pe perioada
mandatului;

Art. 2. Se aprobă desemnarea şi mandatarea doamnei viceprimar Sógor Enikő, și a domnului
consilier local Füleki Zoltan-Ladislau și a domnului consilier local Szikszai Tamás să reprezinte
Consiliul local al Muncipiului Miercurea-Ciuc în Consiliul director al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „HARGHITA”, pe perioada mandatului;
Art. 3. Se aprobă Contractul model de reprezentare conform Anexei nr. 1. care face parte
integrantă la prezenta Hotărâre.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului
Miercurea-Ciuc prin Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl Korodi Attila;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl Bors Béla;
d) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, dna Sógor Enikő;
e) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”;
f) Serviciului cultural, de învățământ, sport și tineret;

Preşedintele şedinţei
ANDRÁS HUNOR-JENŐ

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

Anexa nr. 1. la Hotărârea Consiliului Local nr. 297 din 12.11.2020
CONTRACT-model DE REPREZENTARE
Nr.
/2020

1. Părţile contractante
1.1. Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.
1, cod fiscal ..............., reprezentat de domnul .............................., în calitate de primar/viceprimar,
denumit în continuare MANDANT
şi
1.2. Domnul.................................., cu domiciliul în jud. Harghita, Miercurea-Ciuc, str.
,
nr.
, având CNP......................., identificat prin C.I. HR
, valabil de la data de
până la data de
, emis de către SPCLEP Miercurea-Ciuc,
denumit în continuare mandatar
2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul prezentului contract constă în mandatarea Mandatarului de către Mandant pentru
realizarea unor sarcini în Adunarea Generală/Consiliul director al......................................., în care
Mandantul are calitatea de membru, conform Hotărârii nr. ..................., a Consiliului Local Municipal
Miercurea-Ciuc, privind ..........................................
3. Drepturile şi obligaţiile mandatarului
3.1. Mandatul se îndeplineşte cu titlu gratuit, fără remuneraţie.
3.2. Mandantul împuterniceşte pe mandatar în limite stabilite prin prezentul contract, să prezinte
Municipiul împreună cu mandantul în Adunarea Generală/Consiliul director al Asociaţilor
................................ conform din Statutul asociaţiei.........
3.3. Mandatarul este împuternicit să-şi asume obligaţii patrimoniale sau nepatrimoniale în sarcina
Consiliului Local Municipal, decât cu acordul prealabil al Consiliul Local Municipal, solicitat în
scris.
3.4. Toate operaţiunile pentru care este împuternicit mandatarul, se vor realiza în numele şi pe seama
mandatarului.
3.5. Actele făcute de către mandatar, în limita puterilor primite, sunt opozabile terţilor.
4. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe o durată nedetermintă, începând de la data semnării contractului.
5. Încetarea contractului
5.1. Prezentul contract se încetează în următoarele cazuri:
a.) revocare totală sau parţială;
b.) renunţarea mandatarului;
c.) moartea mandatarului;
d.) punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului;
e.) imposibilitatea executării mandatului.
5.2. Renunţarea se va face prin notificare şi restituirea contractului de mandat de către mandatar cu
cel putin 30 de zile de la data propusă pentru încetarea mandatului.

5.3. Contractul se va restitui şi în cazul revocării mandatului. Numirea noului mandatar echivalează
cu revocarea mandatului, care se produce de la data primirii de către mandatar a notificării privind
desemnarea noului mandatar.
5.4. Toate actele juridice încheiate de mandatar după încetarea contractului sunt nule.
6. Despăgubiri
6.1. În cazul în care oricare dintre părţile contractante nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau
şi le îndeplineşte necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi daune- interese.
6.2. Cuantumul daunelor- intereselor va fi determinate printr-o evaluare a prejudiciului produs.
7. Forţa majoră
7.1. Mandatarul nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător
– total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revin în baza prezentului contract.
7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 2 zile de
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
7.3. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul
să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune
– interese.
8. Dispoziţii finale
8.1. Modificările şi completările ulterioare la prezentul contract se vor efectua în forma scrisă, printrun act adiţional semnat de părţi.
8.2. Orice notificare trimisă de către o parte contractantă celeilalte părţi în baza prezentului contract,
va fi considerată a fi valabilă, dacă a fost făcută în scris, semnată şi ştampilată corespunzător şi
trimisă celeilalte părţi. Riscul transmiterii notificării este în sarcina a celui care face notificarea.
8.3. Mandatarul nu au dreptul să-şi substituie o altă persoană, care să îndeplinească total sau parţial
obligaţiile rezultate din mandat, sub sancţiunea încetării de drept a prezentului contract.
8.4. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. Orice litigii care vor ivi între părţi, vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi deduse spre judecată instanţei române
competente, potrivit dreptului comun.
9. Clauza standard privind protecția datelor personale
9. 1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind
protecția datelor cu caracter personal.
9. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul nr. 679/2016 se aplică
oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le
furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi,
inclusiv dar fără a se limita la:
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, colectarea sau
transferul informațiilor personale;
● informarea în caz de breșă de date, a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim
de 72 ore, și în cazul prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare
a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia;
● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu
Regulamentul nr. 679/2016;

9. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat,
acesta fiind baza legală a prelucrării, orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui
acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între părți. De asemena perioada de stocare a datelor
personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului
principal al contractului.
9.4. Datele cu caracter personal schimbate între părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor
terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, părțile vor lua
toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate
prin această clauză:
● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrare a datelor cu
care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au
acces numai la datele la care au drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite,
copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;
● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau
eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să
verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter
personal prin mijloace de transmitere a datelor;
● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau
eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele
sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract încheiat între părți;
● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere
accidentală;
● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat;
Prezentul contract a fost încheiat astăzi,
, la Miercurea-Ciuc, în 3 .........exemplare originale,
2 exemplare pentru Municipiul Miercurea-Ciuc, şi unu pentru mandatar, partea contractată.
Mandant
Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc,
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