ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA SINCAI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
DIN 30.08 2018
Privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sincai nr. 8 /2018 referitoare la
participarea Comunei SINCAI în calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ”
Consiliul local al Comunei Sincai ,
Văzând expunerea de motive întocmită de primarul comunei înregistrată sub nr.
2018, raportul de specialitate înregistrat sub nr.
.2018
În conformitate cu prevederile art. 11, 12, 13, art. 36 alin. (7), lit. a) și c) și art. 37 din
Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, coroborat cu Dispozițiile
Ordonanței Guvernului, nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr.
246/2005 art. 60, dispoziţiile din încheierea instantei de judecată din dosarul nr.
10438/320/2018 al Judecătoriei Tg.-Mureș, HCL nr. 33/2018;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind
Administrație Publică Locală, republicată,
HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea şi completarea anexei la Hotărârea consiliului Local
nr. 8 /2018 privind participarea Comunei Sincai în calitate de membru fondator, în
cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, la
partea de STATUT al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Cîmpia Mureşană” după
cum urmează:
1. Se rectifică erorilor materiale vizând numerotarea articolelor din Statului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, astfel în loc de
“Articolul IX” se va citi “Articolul VIII”, în loc de “Articolul X” se va citi “Articolul IX”, în
loc de “Articolul XI” se va citi “Articolul X”.
2. După punctul 3 alin.2 din ARTICOLULUI VIII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA, se
introduce un nou aliniat care va avea următorul conținut:
” Bunurile rămase în urma lichidării Asociației se vor transmite către o persoană juridică
de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, indicată de
Adunarea Generală potrivit regulilor stabilite prin actul constitutiv pentru luarea
hotărârilor acesteia.”
Art. II Prezenta hotărâre se pune în executare de către executivul Primăriei, de
persoanele desemnate, comunicându-se acestora și Instituției Prefectului Mureș.

Inițiator
Primar
Huza Grigore
Avizat
Secretar
Suciu Ludovica Emilia

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA SINCAI
PRIMĂRIA
Nr. 1734 /30 .08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE/NOTA DE FUNDAMENTARE

Prin HCL nr. 8/2018 s-a aprobat participarea Comunei SINCAI în calitate de
membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
”CÂMPIA MUREȘANĂ”, precum şi actul constitutiv al acestei asociaţii.
Întrucât în ședința din 21 august 2018 în dosarul nr. 10438/320/2018 al
Judecătoriei Tg.-Mureș, având ca obiect acordare personalitate juridică ASOCIAȚIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, s-a dispus completarea
statutului asociaţiei în conformitate cu condiţiile impuse de art. 6, alin. 3, lit. g din OG nr.
26/2000, cu destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea
dispoziţiilor art. 60, modificările/completările urmând să fie inserate în actele
constitutive și în acest scop, amânarea judecării cauzei pentru data de 4 septembrie
2018, vă rugăm adoptarea cât mai urgentă a unei hotărâri de consiliu conform
proiectului de hotărâre anexta prezentei.

PRIMAR
HUZA GRIGORE

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA SINCAI
PRIMĂRIA
Nr. 1735 DIN 30.08 .2018

Raport de specialitate

Prin HCL nr. 8 /2018 s-a aprobat participarea Comunei SINCAI în calitate de
membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
”CÂMPIA MUREȘANĂ”, precum şi actul constitutiv al acestei asociaţii.
Întrucât în ședința din 21 august 2018 în dosarul nr. 10438/320/2018 al
Judecătoriei Tg.-Mureș, având ca obiect acordare personalitate juridică ASOCIAȚIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, s-a dispus completarea
statutului asociaţiei în conformitate cu condiţiile impuse de art. 6, alin. 3, lit. g din OG nr.
26/2000, cu destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea
dispoziţiilor art. 60, modificările/completările urmând să fie inserate în actele
constitutive și în acest scop, amânarea judecării cauzei pentru data de 4 septembrie
2018.
Mentionam ca bunurile ramase in urma unei eventuale lichidari nu pot reveni
asociatilor, avand in vedere prevederile art. 60 care are urmatorul continut” (1) In cazul
dizolvarii asociatiei sau fundatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite
catre persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de
drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul
asociatiei sau al fundatiei.”
Având în vedere cele aarătate mai sus, supunem deybaterii şi aprobării
consiliului local proiectul de hotărâre privind completarea aneci la HCL nr. 33/2018.

Secretar
Suciu Ludovica Emilia

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA SINCAI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
DIN 30.08 2018
Privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sincai nr. 8 /2018 referitoare la
participarea Comunei SINCAI în calitate de membru fondator, în cadrul ASOCIAȚIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ”
Consiliul local al Comunei Sincai ,
Văzând expunerea de motive întocmită de primarul comunei înregistrată sub nr.
2018, raportul de specialitate înregistrat sub nr.
.2018
În conformitate cu prevederile art. 11, 12, 13, art. 36 alin. (7), lit. a) și c) și art. 37 din
Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, coroborat cu Dispozițiile
Ordonanței Guvernului, nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr.
246/2005 art. 60, dispoziţiile din încheierea instantei de judecată din dosarul nr.
10438/320/2018 al Judecătoriei Tg.-Mureș, HCL nr. 33/2018;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind
Administrație Publică Locală, republicată,
HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea şi completarea anexei la Hotărârea consiliului Local
nr. 8 /2018 privind participarea Comunei Sincai în calitate de membru fondator, în
cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, la
partea de STATUT al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Cîmpia Mureşană” după
cum urmează:
1. Se rectifică erorilor materiale vizând numerotarea articolelor din Statului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”CÂMPIA MUREȘANĂ”, astfel în loc de
“Articolul IX” se va citi “Articolul VIII”, în loc de “Articolul X” se va citi “Articolul IX”, în
loc de “Articolul XI” se va citi “Articolul X”.
3. După punctul 3 alin.2 din ARTICOLULUI VIII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA, se
introduce un nou aliniat care va avea următorul conținut:
” Bunurile rămase în urma lichidării Asociației se vor transmite către o persoană juridică
de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, indicată de
Adunarea Generală potrivit regulilor stabilite prin actul constitutiv pentru luarea
hotărârilor acesteia.”
Art. II Prezenta hotărâre se pune în executare de către executivul Primăriei, de
persoanele desemnate, comunicându-se acestora și Instituției Prefectului Mureș.
Inițiator
Primar
Huza Grigore

