
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ 

ORAŞUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A   N R. 91 

Din 19.07.2010 

privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare  

Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj  

 

Consiliul Local al Oraşului HUEDIN, întrunit în şedinţă extraodinară în data de 19.07.2010; 

Ţinând cont de prevederile: 

 - art. 11, ale art. 12 şi ale art. 36 alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

- Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului HUEDIN; 

Tinand seama de referatul nr.  6418/15.07.2010 inaintat de compartimentul contabilitate  din 

cadrul Primariei Huedin. 

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 6460/2010 înaintat de primar şi avizat de comisia 

economică. 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

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

 

H O T Ă R Â Ş T E  

 Art. 1. (1) Se aprobă cotizaţia pentru anul 2010 a Oraşului HUEDIN  la  susţinerea activităţilor 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în cuantum de 1457 lei.  



(2) Cotizaţia prevăzută la alineatul (1) va fi virată în contul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj până la data de 30 septembrie 2010. 

Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli cuprins în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii cuprinsă în anexa nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă Documentul de poziţie cuprins în anexa nr. 3 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se mandatează  reprezentantul   Oraşului Huedin dl. primar  dr. Mircea Moroşan, în 

A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, sau în lipsa acestuia 

doamna viceprimar Giurgiu  Marinela,  să voteze aprobarea cotizaţiei pentrul anul 2010, a Bugetului de 

venituri şi cheltuieli, a Organigramei şi Statului de funcţii şi a  Documentului de poziţie, cuprinse în 

anexele la prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se mandatează reprezentantul  Oraşului dl. primar Dr. Mircea Moroşan,   în A.G.A. la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, sau în lipsa acestuia doamna 

viceprimar  Giurgiu Marinela, să semneze Documentul de poziţie cuprins în anexa la prezenta hotărâre, 

în numele  Oraşului Huedin. 

Art. 7. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul  

Oraşului Huedin Dr. Mircea Moroşan  şi doamna viceprimar Giurgiu Marinela. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică primarului  Oraşului Huedin  dr. Mircea 

Moroşan,  doamnei viceprimar Giurgiu Marinela, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

ECO-METROPOLITAN Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează: 

  Paşcalău Ionel    SECRETAR AL  ORAŞULUI  HUEDIN               

                   Dan COZEA     

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea 

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

astfel:  

-Total consilieri locali în funcţie :      15 

-Consilieri locali prezenţi:                   14 

-Voturi “PENTRU”:           14 

-Voturi “IMPOTRIVĂ”:  

-“ABŢINERI” :  


