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

                                                                                                                H O T Ă R Â R E
                              privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

                   Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 31.10.2014
Avand in vedere adresa nr. 667/16.10.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO – METROPOLITANA

CLUJ, prin care solicită aprobarea  modificarii și completarii Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, respectiv referatul nr. 8173/24.10.2014 inaintat de Directia economica din

cadrul Primăriei Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 8174/2014 inaintat de primar si avizat de comisia de urbanism la

sdinta din data de 27.10.2014

În conformitate cu prevederile:

-  art.  12  şi  art.  36  alin.  (7)  lit.  a)  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;

- HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare

intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificat prin HG 742/26 august 2014;

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 A R A S T E

Art.  1.  Se  aprobă  modificarea  și  completarea  Actului  Constitutiv  și  a  Statutului  Asociaţiei  de  Dezvoltare

Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotarare.

Art.  2.  Se  mandatează  reprezentantul  Oraşului  Huedin  dl.  Primar  Mircea  MOROSAN sau  d.na  Viceprimar

Marinlela GIURGIU,  să semneze modificările și completările prezentate la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orasului Huedin.

Nr. 159/31.10.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan                      Contrasemnează Secretar,

          Cozea Dan
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