
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 

         H O T Ă R Â R E 

          privind aprobarea achiziționarii de servicii în vederea elaborării Strategiei de alimentare cu căldură 

în Orașul Huedin pe termen mediu și lung, și aprobarea alocarii sumei de 36.000 lei 
 

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de 28.09.2018. 

 Având în vedere referatul nr. 8345/26.09.2018 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de 

Director executiv economic în cadrul Direcției Economice al Orașului  Huedin, prin care solicita 

aprobarea achizitionarii de servicii în vederea elaborarii  Strategiei de alimentare cu căldură în Orașul 

Huedin pe termen mediu și lung, respectiv aprobarea alocării sumei de 36.000 lei în vederea realizării 

serviciilor de elaborare a Strategiei de alimentare cu căldură în Orașul Huedin pe termen mediu și lung din 

bugetul local 2018, cap.510103”Autorități executive,Titlu/aliniat-20.30.30”Alte cheltueli cu bunuri și 

servicii. Ținand seama de Nota de Fundamentare 8357/26.09.20182018 întocmită de d-nul Dezsi Norbert, 

responsabil achizitii publice referitor la necesitatea realizării unei Strategii privind alimentarea cu căldură 

în Orașul Huedin pe termen mediu și lung. 

 Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8359/27.09.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 28.09.2018. 

       Luând în considerare prevederile art. 49, alin. 5, 6, 7, art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale actualizată cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin. 2, lit.b, alin.4, 

lit.a, şi  art. 45  din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, cu modificările la zi 

          H O T Ă R Ă Ș T E  

 Art.1. Se aprobă achiziționarea de servicii în vederea elaborării Strategiei de alimentare cu 

căldură în Orașul Huedin pe termen mediu și lung; 

 Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 36.000 lei in vederea realizarii serviciilor de elaborare a 

Strategii de alimentare cu caldura in Orasul Huedin pe termen mediu si lung din bugetul local 2018, 

cap.510103”Autoritati executive,Titlu/aliniat-20.30.30”Alte cheltueli cu bunuru si servicii. 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directia economica din 

cadrul Primăriei orașului Huedin. 

Nr.149/28.09.2018     Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:  15 

                   Votat pentru   15 
 

 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Andriescu Mihai                           Cozea Dan 


