ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completare Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 4 – ADI – Eco Metropolitan , respectiv
modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul tehnic al ADI Eco- Metropolitan
Cluj, în conformitate cu Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.06.2011.
Avand în vedere adresa nr. 22/2011 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,, Eco –
Metropolitan Cluj, prin care solicită completarea anexei 1 la Hotărârea nr. 4/2011 a Asociatiei,
privind Planul anual de evoluţie a tarifelor, cât şi a modificării Organigramei şi Statului de Funcţii,
pentru aparatul

tehnic al asociaaţiei, respectiv referatul nr. 5701/2011 înaintat de biroul de

gospodîrie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 5703/2011, înaintat de Primar şi avizat de
Comisia Economică la şedinţa din data de 24.06.2011.
În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea aministraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- 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, OG 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;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 4 ADI Eco - Metropolitan
privind Planul Anual de Evoluţie a Tarifelor, în conformitate cu Anexa nr. 1.
Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul tehnic al
ADI Eco- Metropolitan Cluj, în conformitate cu Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului
Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Fekete Maria

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
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Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

