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CONSILIUL LOCAL      
 
                                                        

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea  executarii de lucrări reparatii  trotuar  de către SC Agro Verde SRL Huedin 

 
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară   din data de 29.07.2011. 
Având în vedere cererea nr. 6462/2011  depusă de  dl. Şule Cornel în calitate de administrator 

al SC Agro Verde SRL, prin care solicită  aprobarea  lucrarilor de reparaţii al trotuarului şi scărilor de 
acces spre trotuar, în faţa  spaţiului deţinut în P,ţa Republicii nr. 8, Bl.A,Sc. VII, parter, ap.105, cât şi 
amenajarea unui plan înclinat pentru accesul persoanelor cu handicap, respectiv referatul nr. 
6484/2011 înaintat de compartimentul de Urbanism din cadrul Primăriei Huedin. 

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 6601/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de Urbanism  din data de 25.07.2011. 

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.c, alin.5 ,  şi  art. 45  din Legea  nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 
  
 
     H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 

 Art.1. Se aprobă efectuarea  lucrarilor de reparaţii al trotuarului şi scărilor de acces spre 
trotuar, în faţa  spaţiului deţinut în P,ţa Republicii nr. 8, Bl.A,Sc. VII, parter, ap.105, cât şi amenajarea 
unui plan înclinat pentru accesul persoanelor cu handicap, în mod gratuit de către SC Agro Verde  SRL. 

Art.2. In situatia in care trotuarul şi scările de acces din fata spatiului comercial mentionat la 
art.1, vor face obiectul unei reabilitări in cadrul unui proiect care vizează toata zona centrala a 
orasului, SC Agro Verde SRL nu va putea solicita decontarea cheltuielilor pe care le va face cu 
amenajarea trotuarului şi a scărilor din faţa spatiului comercial, sens în care va depune un 
angajament scris cu privire la acest aspect, act care condiţionează  aprobarea lucrărilor de la art.1. 
  Art3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează   compartimentul UAT din 
cadrul Primaăriei  Huedin. 
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Preşedinte de şedinţă, 
Vlaic Violeta      Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


