
ROMANIA
JUDETUL MARAMURE$
CONSILIUL LOCAL MOISEI

HoTARAREA xni/-
Din 28 iunie 2413.

Privind aprobarea participarii comunei Moisei in calitate de membru
fondator,la constituirea ASOCIATIDI DE DBZVOLTARE
INTERCOMI]NITARA ZONA ISTORICA A MARAMURESUL

Consiliul local al comunei Moisei intrunit in sedintd ordinara din data de
28 iunie 

"[;;^d expunerea de motive a primarului comunei Moisei asupra
Proiectului de hotarire privitor la obiectul sus-mentionat.

Avind in vedere :
Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Moisei.
Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local

al comunei Moisei.
Avizul favorabil al secretarului comunei Moisei.
Dovada disponibilitatii denumirii Nr.123591 128.03.2013. eliberata de

catre Ministerul Justitiei,Serviciul Comunicare si Relastii Publice.
In conformitate cu prevederile :
-Art.l1-13 si art.92 din Legea administratiei publice locale

Nr.2 1 5/200 1 -REPUBLICATA.
-Ordonantei Guvernului Nr.26 /2000 cu privire la asociatii sin fundatii cu

modifi carile si complectarile ulterioare.
-art.35 ahn.3,4 si 6 din Legea Nr.27312006 privind finantele publice

locale, cu modificarile si complectarile ulterioare.
-Legii Nr.52l2003 privind transparenta decizionala in administratia

publica,
Yazind rezultatul votului secret exprimat cu privire la desemnarea

reprezentantului comunei in Consiliul de administratie al ASOCIATIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMI-INITARA ZONA ISTORICA A
MARAMURESULUI .

Inbaza art36 alin?lit.e si ahn.T lit.c din Legea administratiei publice
locale NI.2L5|2}01-REPUBLICATA ,cu modificarile si complectarile ulterioare si
in temeiul art.45 ahn.2lit.f si art.1 15 alin.1 luit.b din aceiasi lege.

H O T A R A S T E

Art.l. Se aproba in limitele competentelor Consiliului local si al
primarului comunei Moisei participarea comunei Moisei prin Consiliul local al
comunei Moisei in calitate de asociat-membru fondator- la constituirea



ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMTINITARA ZONA ISTORICA
A MARAMURESULUI conform dovezii Nr.123591 /28.A3.2013. eliberata de
Ministerul Justitiei.

(2) Asociatia aratata la alin.l este persoana juridic4fara scop
lucrativ"nonprofit,independenta,neguvernamentala si apolitica.

Art.z. Asociatia se constituie 
'pe 

perioada nedeterminat4fara
elemente constitutive ale unei unitati administrativ-teritoriale.

(2) consiliul local al comunei Moisei sin primarul comunei Moisei
isi pastreaza autonomia locala,in conditiile legii.

fut.3. se aproba Proiectul actului constitutiv si al statutului
Asociatiei conform Anexelor Nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta
hotarire.

(2) orice modificare ulterioara a actelor prevantte la alin.l de mai
sus se va rcaliza prin Act aditional aprobat in prealabil prin Hotarirea Consiliului
local.

Art. . se desemneaza ca reprezentant al comunei Moisei pentru a
face parte din Consiliul de administratie al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMLTNITARA zoNA' ISTORICA A MARAMURESULUI domnut
STETCU TOADER primarul comunei Moisei.

Art.s. se mandatema persoana de la punctul 4 sa paftrcipe si sa
reprezinte inmteresele unitatii administrativ-teritoriale la sedinta tonstitutiva a
Asociatiei,precum si sa semneze actelenecesare constituirii asociatiei.

incredinteaza
Art.6. cu aducerea ra indeplinire a prezentei hotariri se

primarul comunei Moisei, domnul STETCU TOADER.

Prczenta hotdrdre se comunicd:
- Institulia Prefectului - Judetul Maramures.
- Primarului comunei Moisei.
- Consiliul Judetean Maramures-

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Art.2.

TOMOIAGA GRI E T A R


