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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  prelungirii Acordului de Parteneriat cu Asociația  Caritas Eparhial Greco – Catolic Cluj

                  Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 30.01.2015.
Având în vedere cererea  nr. 450/22.01.2015 a Asociației Caritas Eparhial Greco Catolic  Cluj, prin care 

solicită prelungirea Acordului  de Parteneriat privind folosința gratuită pentru amplasarea de containere  
speciale  pe domeniul public al orașului Huedin, pe o perioada de 1 an, în vederea colectării  de îmbrăcaminte, 
încălțăminte și alte produse refolosibile de la populație pentru a fi distribuite apoi persoanelor nevoiase, 
respectiv referatul nr. 451/22.01.2015 înaintat de consilier Dezsi Norbert , din cadrul Primăriei Huedin. 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Huedin nr.17/2013,  prin care s-au aprobat 
amplasamentele pentru containerele speciale.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 452/22.01.2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru 
amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism la ședința din data de 26.01.2015. 

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 prelungirea Acordului de Parteneriat cu Asociația  Caritas Eparhial Greco – Catolic Cluj, 
privind folosința  gratuită,  pentru amplasarea containerelor speciale  pe domeniul public al orașului Huedin, pe o
perioada de 1 an, în vederea colectării  de îmbrăcaminte, încălțăminte și alte produse refolosibile de la populație,  
pentru a fi distribuite apoi persoanelor nevoiase, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredințează  compartimentul de gospodarie
comunală și locativă din cadrul  Primăriei Huedin. 

Nr. 18/30.01.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan
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