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

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea destinației sumei de 9.000 lei, din cotizațiile membrilor rămasă în contul ASOCIAȚIEI PENTRU
DEZVOLTAREA  INFRASTRUCTURII  LOCALE  A  JUDEȚULUI  CLUJ  -  în  domeniul  alimentării  cu  apă,  canalizare,
salubrizare - (ADIL) la momentul dizolvării.

                  Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 11.02.2015.
Luând în considerare Incheirea nr.  826/2001 a Judecătoriei  Cluj Napoca în dosar nr. 924/2001, prin care

s-a dispus încuviințarea dobândirii personalității juridice în condițiile O.G. nr. 26/2000, pentru ASOCIAȚIA 
PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE A JUDEȚULUI CLUJ - în domeniul alimentării cu apă, canalizare,
salubrizare  - (ADIL), în care era membru și Consiliul Local al Orașului Huedin.

Având  în  vedere   adresa  înregistrată  sub  nr.  304/16.01.2015  a  Asociației  pentru  dezvoltarea
infrastructurii locale a Judetului Cluj - în domeniul alimentării cu apă, canalizare, salubrizare  - (ADIL), privind
dizolvarea  asociației  întrucât  se  află  în  imposibilitatea  realizării  scopului  pentru  care  a  fost  constituită,  a
referatullui privind destinația sumelor existente în contul asociației întrocmit de ec. Ioan Chiorean în calitate de
director executiv al asociației, a raportului privind activitatea asociației pentru dezvoltarea infrastructurii locale
a județului Cluj- în domeniul alimentării cu apă, canalizare, salubrizare  - (ADIL), întocmit de ec .Ioan Chiorean.

Ținând seama de încheierea civilă 11243/CC/2014 în dosar 21473/211/2014 a Judecătoriei Cluj Napoca
prin care a  fost  admisă cererea Asociației  pentru dezvoltarea infrastructurii  locale a  jud.  Cluj  -  în  domeniul
alimentării cu apă, canalizare,  salubrizare  -  (ADIL)  și  s-a dispus dizolvarea de drept a asociației  și  luând  în
considerare referatul nr. 901/09.01.2015, înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 903/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședinta din data de 09.02.2015.

Ținând seama de prevederile art. 21, 26, alin.2, art. 55, 60 din O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociații și
fundații, Incheierea civilă nr. 11243/CC/2014 a Judecătoriei Cluj Napoca în dosar nr.21473/2011/2014, art. 36,
alin. 1, 2, lit.a,  alin.2, lit.d, e, alin.6, lit.a.14, alin.7, lit.  a,  c şi  art. 45  din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

        
   H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă  destinația sumei de 9.000 lei,  din cotizațiile membrilor rămasă în contul ASOCIAȚIEI
PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE A JUDEȚULUI CLUJ - în domeniul alimentării cu apă, canalizare,
salubrizare - (ADIL) la momentul dizolvării, conform Încheierii nr.11243/CC/2014, în dosar 21473/2011/2014 a
Judecătoriei Cluj Napoca.

Art.  2.  Cu  ducerea  la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se  încredințează  primarul  orașului  Huedin și
direcția economică din cadrul  Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 27/11.02.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:    1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela          Cozea Dan
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