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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  Studiului  de Fezabilitate -  Proiect de înlocuire a sistemului clasic de 

încălzire  şi producere a apei calde menajere,, cu unul bazat pe tehnologia care  utilizează 

energia geotermală, la Spitalul orăşenesc Huedin 

  

Consiliul Local Huedin intrunit in sedinta ordinara din data de 31.07.2009. 

 Având în vedere referatul nr. 5326/2009, înaintat de dl. Czondi Eugen , responsabil 

achizitii publice in cadrul  Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea Studiului de 

Fezabilitate, conform H.G nr. 28/2008 pentru ,, Proiect de înlocuire a sistemului clasic de 

încălzire  şi producere a apei calde menajere,, cu unul bazat pe tehnologia care  utilizează 

energia geotermală, la Spitalul orăşenesc Huedin, jud. Cluj, realizat de SC Sifal producţie 

SRL, în vederea accesării programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice 

de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, geotermală şi energia eoliană, ori alte 

sisteme care conduc la îmbunătăţirea  calităţii aerului, apei şi solului. 

 Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 5416/2009 înaintat de Primar şi avizat de 

Comisia de Urbanism  la şedinţa din data de 27.07.2009. 

 Luând în considerare prevederile H.G. nr. 28/2008,  art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a, 

d, e, alin.6, lit.a, pct.3 şi  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 realizarea Studiului de Fezabilitate, pentru  ,, Proiect de 

înlocuire a sistemului clasic de încălzire  şi producere a apei calde menajere,, cu unul  bazat 

pe tehnologia care  utilizează energia geotermală, la Spitalul orăşenesc Huedin, jud. Cluj, 

realizat de SC Sifal producţie SRL, în vederea accesării programului de înlocuire sau de 

completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, 

geotermală şi energia eoliană, ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea  calităţii 

aerului, apei şi solului. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  

compartimentul U.A.T  din cadrul Primăriei Huedin. 

 

Nr. 97/31.07.2009        Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenţi:  13 

       Votat pentru:   13 

Preşedinte de şedinţă, 

Cozea Marinela     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

        

 

  

 


