
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
COMUNA MĂNĂSTIRENI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

  HOTĂRÂREA Nr. 4 
din 23 ianuarie 2019 

privind aderarea Comunei Mănăstireni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Moții, Țara de Piatră”  

 
 

         Consiliul Local al ComuneiMănăstireni, județul Cluj, convocat în şedinţă ordinară, în data 
de 23.01.2019; 
         Luând în dezbatere :  
            - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea asocierii Comunei 
Mănăstireni prin Consiliul Local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de 
Piatră”; 
             - raportul de specialitate nr. 175 din 23.01.2019 al Compartimentului din cadrul 
Primăriei Mănăstireni; 
 - raportul de avizare nr. 2 din 23.01.2019 al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 
             Având în vedere prevederile: 

- art.11 alin.1 şi 2, art.12 alin.1, art.13 şi art.36 alin. 2 lit. e și alin.7 lit.c din Legea  
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art.35 alin.3 şi 4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                                                    
  În temeiul art. 45 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea  nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

         Art.1. Se aprobă aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de 
Piatră”, a Comunei Mănăstireni care va dobândi calitatea de membru asociat.   
         Art.2. Consiliul Local al Comunei Mănăstireni ia act de Actul constitutiv și Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”, prevăzute în Anexa nr. 1 şi  
Anexa nr.2 - părţi integrante ale prezentei hotărâri, care vor fi modificate corespunzător după 
aderarea noilor membri, în conformitate cu prevederile art. 33 din OG 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu completările și modificările ulterioare. 
         Art.3. Se aprobă suma de 200 lei din bugetul local al Comunei Mănăstireni 
reprezentând contribuția la patrimoniul Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, 
Țara de Piatră”. 
         Art.4. (1) Desemnează ca reprezentant al Comunei Mănăstireni în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” pe domnul Coldea Radu-
Ioan cetăţean român, cu domiciliul în comuna Mănăstireni, sat Mănăstireni nr. 204, judetul 
Cluj, posesor al C.I. seria KX  nr. 849118, eliberat de SPCLEP Huedin la data de 14.11.2011, 
CNP 1671110125196,  având funcţia de viceprimar. 
 
 



 
                   (2) Desemnează ca reprezentant al Comunei Mănăstireni în Consiliul Director al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” pe domnul Matiș Viorel, 
cetăţean român, cu domiciliul în comuna Beliș, sat Giurcuța de Sus nr. 62, județul Cluj, 
posesor al cărţii de identitate seria KX  nr. 856447, eliberat de SPCLEP Huedin, CNP 
1770331125176, având funcţia de primar al comunei Beliș, județul Cluj.          
         Art.5. Prezenta hotârâre se comunică: Instituției Prefectului judeţul Cluj, Primar, 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții Țara de Piatră”, Persoane desemnate 

 
 

Președinte de ședință    Contrasemnează 
Tomoș Adrian-Ioan                                 Secretar, 
                  LeontinaLăpuște 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Total consilieri     = 9 
- Prezenți         = 9 
Voturi,,pentru,,    = 9 

 
 


