
R	O	M	A	N	I	A																																																		
JUD.	CLUJ
ORASUL	HUEDIN
CONSILIUL	LOCAL					

																																																		 			
H	O	T	Ă	R	Â	R	E

privind		aprobarea	Acordului	de	Cooperare	intre	orasul	Huedin	prin	Consiliul	local	si	Inspectoratul
Pentru	Situaíi	de	urgenta	-	A.Iancu	Cluj,	respectiv	alocarea	unei	sume	pentru	lucrarile	de	reparatii	si

consolidare	a	imobilului	in	care-si	desfasoara	activitatea	Subunitatea		ISU	-	Huedin

	Consiliul	Local	Huedin	întrunit	în	şedinţa		ordinară			din	data	de	28.10.2011.
																	Având în vedere necesitatea asigurării Serviciilor Publice Comunitare pentru Situatii de Urgenţă la
nivelul Oraşului Huedin în care funcţionează o subunitate aparţinând ISU Cluj, pe str. Vladeasa nr. 35, într-
un imobil care necesită lucrări de reparaţi.

Luănd în considerare adresa nr. 818554/28.09.2011 a ISU Cluj şi referatul nr. 9514/2011 inaintat de
Directia Economică din cadrul Primăriei Huedin.

Tinând cont de prevederile:

Art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi   funcţionarea  serviciilor
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată  prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art..  25 lit.  g) din Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004, republicată,  cu modificările şi  completările
ulterioare;
Art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
Art. 35 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 46821/27.06.2007;

Luând in considerare  proiectul de hotărâre nr. 9514/2011 înaintat de Primar şi avizat de  Comisia
Economică la şedinţa din data de 28.10.2011.

În temeiul prevederilor art.36,alin.1,2m lit. D, alin.6, lit.a, pct.8 şi art.45  din Legea  administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      H O T Ă R Ă Ş T E

Art.  1.  Se  aprobă   Acordul  de  cooperare  între   orasul  Huedin prin  Consiliul  Local  Huedin,   şi
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al Judeţului Cluj, cuprins în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba alocarea sumei de 200.000 lei sumă aferentă bugetelor 2012, 2013, pentru efectuarea
repartaţiilor necesare la imobilele in care-şi desfăşoara activitatea subunitatea Huedin str. Vladeasa nr. 35.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Directia Economică din cadrul
Primăriei Huedin.

Nr.	167/28.10.2011 Consilieri	total: 15
Consilieri	prezenţi: 15
Votat		pentru	: 15

Preşedinte	de	şedinţă,
Vlaic	Violeta Contrasemnează	Secretar,

Cozea	Dan


