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

  H O T Ă R Â R E
   privind  aprobarea  Strategiei  Locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și 
lung a Serviciului de Salubrizare din Orașul Huedin pe perioada 2016 – 2025

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Ținând seama de necesitatea aprobării Strategiei Locale cu privire la dezvoltarea și funcționare pe 

termen mediu  și lung a Serviciului de Salubrizare din orașul Huedin pe perioada 2016 – 2025, și  are ca 

obiectiv îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare prin crearea

unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi să

valorifice potenţialul de inovare ecologică și socială al economiei.
Luând în considerare referatul nr. 624/17.01.2017 înaintat de biroul cons. juridic Tarcea Camelia

din cadrul Primăriei Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 628/17.01.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru amenajarea teritoriului și urbanism la ședința din data de 25.01.2017.

În conformitate cu prevederile – art. 5, alin.1, din Legea nr. 101/2006, a serviciilor de Salubrizare

a localuitatilor, cu modificările la zi  art. 36 alin. 1,  2 lit. b,d alin.4, lit.e, alin.6, pct. Art. 45  din Legea

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Strategia Locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și

lung a Serviciului de Salubrizare din Orașul Huedin pe perioada 2016 – 2025, conform anexei la prezenta

hotărâre.

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Huedin. 

Nr. 9/31.01.2017 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
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