
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea desemnării   unui reprezentant  al Consiliului Local 

Huedin în  Adunarea Generala  a Asociatiei   de Dezvoltare  
Intercomunitara ECO- METROPOLITAN  CLUJ

                   Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din data de  
16.07.2012.

  Având în vedere adresa nr. 11.254/2012 înaintată de Consiliul Județean 
Cluj, prin care solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în 
Adunaraea Generala a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-
METROPOLITAN Cluj, respectiv referatul nr. 5880/2012 înaintat de directia 
economică din cadrul Primăriei Huedin.

Luând in considerare proiectul de hotărâre nr. 5886/2012 înaintat de 
Primar și avizat de  Comisia de administrație publia, juridică, de muncă, asistență 
socială la data de 11.07.2012.

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;

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 Ă Ș T E

Art.1.Se aprobă  desemnarea ca reprezentant al Oraşului Huedin în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-
METROPOLITAN Cluj, d.na Giurgiu Marinela, cetăţean român născut la data de 
24.09.1968, în localitatea Huedin, judetul Cluj,  domiciliată  în localitatea Huedin, 
str. Trandafirilor nr. 62, identificat prin CI. seria KX nr. 220184, eliberată de 
S.P.C.L.E.P Huedin la data de 23.09.2012, CNP2680924125174, în calitate de 
Viceprimar  al Oraşului.

Art. 2.  Se aprobă Actul adiţional nr. 2 privind modificarea şi completarea 
Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-
METROPOLITAN Cluj prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul Oraşului în Adunarea Generală a 
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Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, d.na 
Viceprimar Giurgiu Marinela sau in lipsa acesteia d.nul sing. Lazăr Ioan , șef 
compartiment urbansim,  să voteze aprobarea Actului adiţional nr. 2 privind 
modificarea şi completarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobarea situaţiilor 
financiare ale asociaţiei prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
hotărâre, să desemneze, împreună cu reprezentanţii asociaţilor, membrii celui de-
al doilea consiliu director şi să aprobe prelungirea mandatului comisiei de cenzori 
pentru o perioada de 3 ani.

Art. 4 Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează viceprimarul orasului Huedin.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică,  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECO-METROPOLITAN Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj.

 Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  
Viceprimarul Orasului Huedin.

Nr.107/16.07.2012 Consilieri total:
15

Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar,

 Lazea Constantin  Cozea Dan
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