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     H O T A R A R E 

Privind aprobarea aplicarii Programului Naţional de Imbunătăţire a calităţii mediului prin 

realizarea de spaţii verzi  in parcul de pe str. A.Iancu - orasul  Huedin                                                            

      

 

 Consiliul Local Huedin intrunit în şedinţa ordinara din data de  25.09.2009. 

 Ţinând seama de sesiunea de depunere  a dosarelor pentru Programul Naţional de 

Imbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea  de spaţii verzi în localităţi, comunicată de 

Ministerul Mediului prin Administratia Fondului de Mediu –in  adresa nr. 2683/2009. 

 Având în vedere referatul nr. 6806/2009 înaintat de dl. Czondi Eugen în calitate de 

responsabil  achiziţii publice în cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea SF, 

conform H.G nr. 28/2008 pentru,, Proiectul pentru amenajări, reabilitări, dotări şi 

extinderi spaţii verzi între P.ţa Republicii şi P.ţa Victoriei din orasul Huedin, în vederea 

accesării Programului Naţional de Imbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea  de 

spaţii verzi în localităţi şi cofinanţarea Proiectului pentru amenajări, reabilitări, dotări şi 

extinderi spaţii verzi în cota de 10%- Parcul central  A.Iancu  din oraşul Huedin.  

 Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.6808/2009 inaintat de primar şi avizat de 

comisia de urbanism la sedinta din data de 21.09.2009. 

 Luând în considerare prevederile  Ordinului Ministerului Mediului 1107/2009 

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului National de Imbunatatire a 

Calitatii Mediului prin realizarea de spatii verzi in localităţi,  art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, 

lit.a, d, e, alin.6, lit.a, pct.3, respectiv  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei 

Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

  

     H O T A R A S T E 

 

 Art.1. Se aprobă aplicarea la  Programul National de Imbunătăţire  a calitătii 

mediului  prin realizarea de spatii verzi în localitati,  dotări şi extinderi spaţii verzi  in 

Parcul central str. A.Iancu  din orasul Huedin. 

Art.2.Se aprobă cofinantarea proiectului ,, Proiect  pentru amenajări, reabilitări, 

dotări şi extinderi spaţii verzi în cota de 10% din valoare.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează Primarul 

orasului Huedin. 

 

Nr. 127/25.09.2009     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti:  15 

       Votat pentru:   15 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Ing. Abrudan Sorin     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 


