
R O M A N I A                                                     
JUD. CLUJ 
ORASUL HUEDIN 
CONSILIUL LOCAL      
 
                                                        

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea  asocierii ca membru fondator a oraşului Huedin, a Actului Constitutiv şi Statutului, 

la Asociaţia,, Grupul de Acţiune Locala Vladeasa – Piatra Craiului,,. 
 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară   din data de 30.09.2011 
Avand in vedere infiintarea unei asociatii  “Grupul de actiune locala Vlădeasa – Piatra 

Craiului”şi aprobarea asocierii orasului Huedin, conform actului constitutiv si statutului anexat 
prezentului proiect de hotarare, respectiv referatul nr. 8649/2011 inaintta de dl. Consilier Stinga 
Silviu. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 8655/2011 înaintat de primar şi avizat de 
comisia de administraţie publică  la şedinţa din data de 26.09.2011. 
Tinand cont de prevederile: 

- art.11,12 si 13 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 
- O.G. nr. 26/2006 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Fiind indeplinite prevederile art.43 si urmatoarele din Legea nr.215/2001,  
In temeiul drepturilor conferite de art.45 din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 - Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Local Huedin şi ale Primarului orasului 
Huedin Dr. Mircea Morosan , asocierea orasului, ca membru fondator conform actului constitutiv şi 
statutului anexat prezentei hotărâri, în vederea înfiintării unei asociatii: “Grupul de actiune locală 
Vlădeasa – Piatra Craiului ”, cu personalitate juridica, de drept privat si fara scop patrimonial. 
 Art.2 - Asociatia are ca scop realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal 
sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice sau private, obtinerea de finantari interne 
si externe necesare realizarii scopului, etc. asa cum sunt ele enumerate in Actul constitutiv si Statut. 
 Art.3 – (1) Asociatia este constituita pe durata nedeterminata, fara elementele constitutive ale 
unei unitati administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unitatile 
administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unitatile adminstrativ-
teritoriale aratate la art.1. 
 (2) Autoritatile deliberative si executive de la nivelul ficarei autoritati administrativ-
teritoriale membre, precum si din alte surse, in conditiile legii. 
 Art.4 - Se aproba participarea orasului Huedin la crearea patrimoniului initial al asociatiei cu 
suma de 100 lei, care se supoarta din bugetul local. 
 Art.5 - Consiliul de Administratie al asociatiei, presedintele acestui consiliu si membrii 
Consiliului Director al asociatiei sunt persoanele prevazute in Actul Constitutiv si Statutul asociatiei, 
acte care, dupa cum s-a mentionat fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.6 - (1) Se mandateaza Primarul orasului Huedin Dr. Mircea  Moroşan   să participle si sa 
reprezinte interesele orasului Huedin,  in sedinta constitutiva a asociatiei, precum si sa semneze 
actele necesare constituirii asociatiei avand scopul prevazut la art.2. 
 (2) Aceeasi persoana se imputerniceste si cu semnarea, din partea viitoarei asociatii, a 
contractului de comodat sau inchiriere sau alte contracte, necesar a fi incheiate pentru stabilirea unui 
sediu al asociatiei, in masura in care un asemenea contract nu este prezentat de alt asociat. 
 Art.7 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
orasului Huedin dr. Mircea Moroşan, precum si celelalte persoane mentionate in prezenta hotarare. 
 Art. 8 - Prezenta se comunica celor mentionati la art.9 si Institutiei Prefectului Judetului Cluj 
 

 
Nr. 144/30.09.2011     Consilieri total:   15 
       Consilieri prezenţi:  14 
       Votat  pentru :   14 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Vlaic Violeta      Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


