
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind    aprobarea  stabilirii unor amplasamente în suprafață de 2 mp, pe 

o perioada de 1 an,  pentru amplasarea unor containere,  în vederea colectării de 
la populație de  către Asociația Caritas Eparhial Greco Catolic  Cluj , obiecte de uz 

personal  folosite

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  
25.01.2013.

Având în vedere cererea înregistrată sub  nr. 369/2012 a Asociatiei Caritas 
Eparhial Greco Catolic  Cluj , prin care solicita aprobarea amplasarii cu titlu 
gratuit a  unor containere speciale  pe domeniul public al orasului Huedin, pe o 
perioada de 1 an, in vederea colectarii  de imbracaminte, incaltaminte si alte 
produse refolosibile de la populatie pentru a fi distribuite apoi persoanelor 
nevoiase, respectiv referatul nr. 539/2013 înaintat de consilier Dezsi Norbert ,  
din cadrul Primăriei Huedin. 

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 572/2013 inaintat de  
primar  și avizat de comisia de administrație publică la ședința din data de 
21.01.2013; 

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 1, 2, lit. d, alin.6, lit.a, pct.2 si  art. 
45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1  Se aprobă stabilirea unor amplasamente în suprafață de 2 mp, pe o 
perioada de 1 an,  pentru amplasarea unor containere,  în vederea colectării de la 
populație de  către Asociația Caritas Eparhial Greco Catolic  Cluj , a unor obiecte  
de uz personal  folosite,  pentru acordarea  de ajutoare unor persoane nevoiașe în 
următoarele locatii:

 În fața complexului  comercial,  P.ta Republicii nr. 8,     - 1  
continer

 Str. A.Iancu  nr. 1,  lâmgă cutia poștală    – 1 
container

 Str. P. A.Munteanu , în fața magazinului  de mobilă Crasna    – 1 
container

 P.ța Victoriei,  în fața Policlinicii    – 1 container
 Str. Horea , în fața Grădiniței     - 1 

container

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  
biroul de gospodărie comunală și locativă  din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 17/25.01.2013 Consilieri total:
15

Consilieri prezenţi: 13
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Votat pentru: 13

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar,
prof. Șaitiș Cristina Cozea Dan

 LS……………………………

2


