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CONSILIUL LOCAL      
 

                                                        
H O T Ă R Â R E 

privind  încheierea Parteneriatului între Consiliul Local Huedin şi Consiliul Local Mărgău, având ca 
scop organizarea şi exercitatrea activităţii de colectare, depozitare,   transport şi valorificare  a 

deşeurilor de material lemnos. 
 
 

          Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  extraordinară   din data de 29.04.2011. 
Având in vedere necesitatea adoptării măsurilor necesare  pentru Protecţia Mediului, cât şi 

valorificarea ecologică a resurselor naturale, respectiv prevenirea depozitării necontrolate a 
deşeurilor de material lemnos( rumeguş) 
 Tinând seama de  adresa nr. 658/2010 înaintată de SC CRIŞUL SA,  privind necesitatea 
amenajării unei platforme pentru depozitarea rumeguşului în localitatea Mărgău. 
 Luând în considerare  proiectul de hotărâre nr. 3590/2011 înaintat de Primar ş avizat de 
comisia de administraţie publică la şedinta din data de 21.04.2011. 
 Având în vedere Hotărârea  nr. 16/2011 Consiliului Local Mărgău , care a aprobat,  cu 
modificări,  Acordul de Cooperare cu Consiliul Local Huedin,  pentru organizarea şi exercitarea 
activitătii de colectare şi valorificare a deşeurilor de material lemnos (rumegus), fapt ce determină 
modificarea H. C.L nr. 174/2010  , prin care s-a aprobat iniţial forma  acordului de cooperare. 
 Luând în considerare prevederile   art.  36, alin. 2, lit. a,d, e  alin.4, lit.e,f,  alin.6, lit.a pct.14  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 încheierea Parteneriatului  între Consiliul Local Huedin şi Consiliul Local  
Mărgău, având ca scop organizarea şi exercitatea activităţii de colectare,  depozitare,  transport şi  
valorificare a deşeurilor de material lemnos, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art. Odată cu adoptarea  noii Hotărârii a Consiliului Local Huedin, Hotărârea  nr. 174/2010  îşi 
încetează aplicabilitatea. 
 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Huedin să semneze în numele Consiliului Local 
Huedin,  Acordul de Parteneriat cu Consiliul Local Mărgău,   menţionat la art.1. 

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Primarul oraşului 
Huedin. 

 
 
 

Nr. 58/29.04.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 14 
       Votat  pentru :  14 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Buzaş Fekete Maria     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


