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    H O T Ă R Â R E 

Privind  mandatarea primarului  în adoptarea unor hotărâri în A.G.A al Asociatiei 

Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din  bazinul  Hidrografic Someş – Tisa. 

 

 Consiliul Local Huedin, intrunit in sedinta ordinara din data 25.11.2008. 

 Având în vedere adresa nr. 206/2008, înaintată de Asociatia Regională Pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someş – Tisa, prin care solicită 

acordarea unui  mandat special reprezentantului Autorităţii Locale in Adunarea Generala 

a Actionarilor in vederea adoptării unor hotărâri, respectiv referatul nr. 8206/2008 inaintat 

de compartimentul de fgospodarie comunala si locativa din cadrul Primariei Huedin.  

 Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 8207/2008, înaintat de primar şi avizat de 

comisia de Administratie Publică la şedinţa din data de 19.11.2008. 

 Luând în considerare prevederile art. 11, alin.2, art.36, alin.7, lit.c, art. 36, alin.2, 

lit.d, alin.6, lit.a, pct.14 din  Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată 

cu Legea 286/2006, art. 10, 30 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilităţi  

Publice, art.17, 18, alin.2, art.21 – 24 şi art.41, alin.1 din Legea nr. 241/2006 privind 

Serviciul de Alimentare şi Canalizare, H.G 855/2008, art.13, 16, lit.2, alin.i, j, k, art.16, lit.3, 

alin. a,c,d,f, art.22, alin.1 din Statutul Asociaţiei, respectiv art. 45, alin.1 din Legea nr. 

215/2001. 

  

H O T A R A Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă mandat special D.lui Dr. Moroşan Mircea  în calitate de 

reprezentant al Consiliului Local Huedin, în cadrul Asociaţiei Regionale pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul Somes – Tisa. 

 Art.2. Se acordă mandat special d.lui  Dr. Moroşan Mircea, in calitate de 

reprezentant al Consiliului Local Huedin, în Adunarea Generală a Asociaţiei asupra: 

dizolvării şi lichidării Asociaţiei, precum şi stabilirea  destinaţiei bunurilor rămase  după 

lichidare, aprobarea primirii de noi membrii în Asociatioe precum şi  retragerii si 

excluderii unor membrii din asociatie, aprobarea cotizatiei anuale, aprobarea  strategiei de 

dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi 

publice existente, a programelor de protectie a mediului, elaborate si prezentate de consiliul 

director al Asociatiei, aprobarea unei politici tarifare coerente  la nivelul intregii arii a 

Serviciului, prevăzute in contractul  de delegare , aprobarea stabilirii, ajustării şi 

modificarii preturilor şi tarifelor propuse de operator de la data la care asociatii hotararsc 

trecerea la un sistem de tarif unic, aprobarea caietului  de sarcini şi a regulamentului 

serviciului, consolidat şi amortizat pentru intreaga arie a Serviciului, elaborate şi 

prezentate de consiliul director. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredintează Primarul Orasului 

Huedin. 
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Preşedinte de şedinţă, 

Prof.Toadere Ioan     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 

 

           


