
R O M A N I A                                                                

JUD. CLUJ                                                                  

CONSILIUL LOCAL                                                     

 

     H O T Ă R Â R E A NR. 44 

     Din 27.03.2009 

privind aprobarea participării Oraşului Huedin la înfiinţarea,, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj,, 

 

 

 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2009. 

 In vederea adoptării participării asocierii Oraşului Huedin la înfiinţarea ,, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj,,; 

 Ţinând cont de prevederile: 

- art.11, 12, ale art. 36 alin.(7), lit.c), ale art. 91, alin.(6) lit.c din Legea  administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 

- art.8 alin.2 lit.c) coroborat cu art. 10 alin. (7) din Legea  serviciile comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006, cu modificarile şi completările ulterioare; 

-O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G.R.nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului – cadru 

pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care au ca obiect de activitate serviciile  de 

utilităţi publice; 

- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 şi 45 din Legea  nr. 215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 In temeiul drepturilor conferite prin articolul 115, alin.1, litera b) din Legea  

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  completările  

ulterioare;  

  

H O T A R A S T E 

 

Art. 1.  Se aprobă asocierea  Oraşului Huedin, prin Consiliul Local Huedin, cu sediul în 

Huedin, str.Horea nr.1, judeţul Cluj, cod.405400, reprezentat prin primarul Consiliului Local 

Huedin, domnul Dr. Moroşan Mircea, cetăţean român născut la data de.31.10.1959.in localitatea. 

Ceica, judeţul Bihor, domiciliat în localitatea Huedin, strada A.Iancu, nr.37, identificat prin CI 

seria KX, nr.543221, eliberat de Politia Huedin la data de 20.04.2007, CNP.1591031125171, în 

calitate  de asociat - membru fondator, cu unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Cluj, 

prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea constituirii ,, 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO- METROPOLITAN Cluj,, , persoană juridică de 

drept privat, cu statut de utilitate publică. 

 

 Art.2. Se aprobă Actul  Constitutiv şi Statutul ,, Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitară 

ECO-METROPOLITAN Cluj ,, conform anexelor 2 şi 3  care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre şi care vor fi semnate de către Primarul  Consiliului  Local Huedin, domnul Dr. Moroşan 

Mircea. 

 

 Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei (conform art.6 alin (2) din Statut, 

reprezentând aportul Consiliului Local Huedin la constituirea  patrimoniului iniţial al ,, Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ECO- METROPOLITAN Cluj,, 

 

 Art.4. Se aprobă cotizaţia pentru anul  2009 a Consiliului Local Huedin la susţinerea  

activităţilor asociaţiei, în sumă de 6,798.4 lei (cotizatia pentru primul an se va calcula raportat la 

populaţia stabilă a unităţii administrativ-teritoriale, conform art.11, lit.b, din Statut) 

 



 Art.5. Se aprobă ca sediul ,, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-

METROPOLITAN Cluj,, să fie în judeţul Cluj, localitatea Cluj Napoca, B.dul 21 Decembrie 

1989, nr. 58, în vederea desfăşurării activităţii acesteia. 

 

 Art.6. Se  desemnează ca reprezentat al Consiliului Local Huedin în Adunarea Generală a 

,, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO- METROPOLITAN Cluj,, dl. Dr, Moroşan 

Mircea, Primarul  Consiliului Local Huedin. 

 

 Art. 7. Se mandatează domnul Dr. Moroşan Mircea, primarul Consiliului Local Huedin, 

să desemneze împreună cu reprezentanţii asociaţiilor, membrii consiliului director şi comisia  de 

cenzori. 

 

 Art.8. Cu ducerea la îndeplinire  şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul Oraşului Huedin  Dr. Moroşan Mircea. 

 

 Art.9. Prezenta hotărâre se comunică Primarului, Consiliului Judeţean Cluj şi Institutiei 

Prefectului Judeţului Cluj.  

        

        Consilieri  total:  15 

        Consilieri prezenţi:  13 

        Votat pentru:   13 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Farkaş Marius       Contrasemnează Secretar 

                         Cozea Dan 

 

       

   

 

 

          

         

       

 

          

         


