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H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea   avizării favorabil pentru închirierea unui laborator de informatică , în vederea 
desfăşurării unor cursuri de Operator introducere, validare şi prelucrare date” , ,, Agent de pază şi 
ordine,, , în cadrul proiectului ,, O şansă în plus pe Piaţa Muncii”. 
 

 
         Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară  din data de 25.03.2011 

Având în vedere cererea depusă de GRUPUL SCOLAR HUEDIN, prin care solicită acordarea 
avizului pentru închirierea unui laborator de informatică, zilnic după rele de curs în perioada 
22.02.2011 – 31.01.2012, SC Centrul de Informatică  Minieră SA, finanţat  prin FSE POSDRU 2007 - 
2013,  în vederea desfăşurării unor cursuri de ,, Operator introducere, validare şi prelucrare date” , ,, 
Agent de pază şi ordine,, , în cadrul proiectului ,, Oşansă în plus pe piaţa muncii”, respectiv referatul 
nr. 2795/2011, înaintat de biroul  de gospodarie comunala şi locativă din cadrul Primariei Huedin. 

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 2796/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de Invatamant, Cultură la şedinţa din data de 25.03.2011. 
 In temeiul prevederilor art .36, alin.66, lit.a, pct. 1 şi  şi art. 46   din Legea  nr. 215/2001 a 
Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.  
  
     H O T A R A S T E  
 
 Art.1. Se avizează favorabil închirierea  unui laborator de informatică, zilnic după orele de 
curs,  în perioada 22.02.2011 – 31.01.2012, SC Centrul de Informatică  Minieră SA, finanţat  prin FSE 
POSDRU 2007 - 2013, în vederea desfăşurării unor cursuri de ,, Operator introducere, validare şi 
prelucrare date” , ,, Agent de pază şi ordine,, , în cadrul Proiectului ,, O şansă în plus pe piaţa muncii”. 

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

Nr. 47/25.03.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 13 
       Votat  pentru :  13 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Giurgiu Marinela     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


