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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea parteneiatului  între orașul Huedin în calitate de partener, și 
RCS   Consulting – furnizor de formare profesională și furnizor de consiliere și 

mediere, în cadrul proiectului ,, AXEI PRIORITARE 5

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

Având în vedere propunerea de parteneriat înaintată de RCS  CONSULTING  
– furnizor de formare profesională și furnizor de consiliere și mediere, în cadrul 
proiectului ,, Axei prioritare 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, 
Domeniul major de intervenție ( DMI)  5.1 Dezvoltarea si implementarea 
măsurilor active de ocupare , de încheiere a unui parteneriat cu Primăria  orașului 
Huedin, ce vizează șomeri cu domiciliul în orașul Huedin., respectiv referatul nr. 
576/2013.

Ţinând seama de Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007- 2013, respectiv  sesiunile de finanțare de granturi și proiecte 
strategice în cadrul  Axei Prioritare 5 –
Promovarea măsurilor active de ocupare, domeniul major de interventie ,, DMI 5.1 
Dezvoltarea și implementarea  măsurilor  active de ocupare, de încheiere a unui 
parteneriat cu Primăria orașului Huedin,  ce vizează șomeri cu domiciliul în orașul 
Huedin, care facilitează accesul la măsuri active de ocupare a șomerilor din 
mediul urban și rural.

Luând în considerare că Primăria Orașului Huedin este organizație  
eligibilă pe un proiect strategic de această natură. 

Avand in vedere  proiectul de hotărâre nr. 577/2013 înaintat de primar și 
avizat de comisia de administrație publică la ședinta din data de 21.01.2013.

In temeiul prevederilro art.  art. 36, alin.2. lit. d,e,  alin.6.  lit.a, pct.2,  alin.7, 
lit. a și 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  propunerea de parteneiat între orașul Huedin în calitate 
de partener, și RCS   Consulting – furnizor de formare profesională și furnizor de 
consiliere și mediere, în cadrul proiectului ,, AXEI PRIORITARE 5 – Promovarea 
masurilor active de ocupare, domeniul major de interventie ,, DMI 5.1 Dezvoltarea 
și implementarea măsurilor active de ocupare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  
compartimentul de administratie publica locala   din cadrul Primariei Huedin

Nr. 20/25.01.2013 Consilieri total:
15

Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13
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 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar,
prof. Șaitiș Cristina Cozea Dan
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