ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolul de Cooperare nr. 376/20,01.2014 pe linia prevenirii și combaterii criminașității, a
evenimentelor rutiere precum și a îmbunătățirii conditiilor de primire a publicului în cadrul Poliției Orașului
Huedin, încheiat între Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj și Primăria Orașului Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Luând în considerare necesitatea asigurării condițiilor de desfășurare a activității personalului din
cadrul Poliției Orașului Huedin în relația cu cetățenii Orașului Huedin, de primire în audiență, informare ,
indrumare și consiliere , cat si pentru asigurarea condițiilor optime de desfașurare a activității institutiei Politiei
Orasului Huedin, inclusiv de reabilitare si rentabilizare energetică a imobilului in care-și desfasoară activitatea
instituția.
Având în vedere Protocolul de Cooperare nr. 376/20,01.2014 pe linia prevenirii și combaterii
criminașității, a evenimentelor rutiere precum și a îmbunătățirii conditiilor de primire a publicului în cadrul
poliției Orasului Huedin, incheiat intre Inspectoratul de Politie al Județului Cluj și Primăria Orasului Huedin.
Luand in considerare adresa nr. 415062/ 20.01.2014, prin care se solicită cofinațarea pentru
achizitionarea echipamentelor și materialelor necesare înlocuirii sistemului de încălzire actual,cu unul
performant care să reducă costul utilităților pe acest secment.
Tinand seama de referatul nr. 299/2014 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei Orasului
Huedin privind alocarea sumei de 70.000 lei, pentru achizitionarea echipamentelor și materialelor necesare
înlocuirii sistemului de încălzire actual, cu unul performant care să reducă costul utilităților pe acest segment.
Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 378/2014 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 20.01.2014.
În temeiul prevederilor legii nr. 218/2002 privind organizarea si funcționarea Politiei Române, Legea nr.
263/2002 de aporbare a OG nr. 88/2001 privind serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, Legea
nr. 500/2002 privind finantele publice, HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata si de
valorificare a bunurilor apartinând instituțiilor publice, art.36,alin. 2, lit. d, alin.6, lit.a, pct. 7, 8, 19, şi art.45 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă Protocolul de Cooperare nr. 376/20,01.2014 pe linia prevenirii și combaterii
criminașității, a evenimentelor rutiere precum și a îmbunătățirii conditiilor de primire a publicului în cadrul
Poliției Orașului Huedin, încheiat între Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj și Primăria Orașului Huedin,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2014, a sumei de 70.000 lei, sumă destinată
cofinanțării echipamentelor și materialelor necesare înlocuirii sistemului de încălzire actual, cu unul performant
care să reducă costul utilităților pe acest secment, pentru imobilul în care î-și desfășoară activitatea Poliția
Orașului Huedin, din str. Avram Iancu nr. 7.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul
Primăriei Huedin. și Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj și Primăria Orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Prof.Pavel Cosmin
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