ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
H OT ĂR Â R E
privind aprobarea prelungirii Acordului de Cooperare între orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin,
şi Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al Judeţului Cluj, pentru anul 2016
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016
Având în vedere necesitatea asigurării Serviciilor Publice Comunitare pentru Situatii de Urgenţă la
nivelul Oraşului Huedin în care funcţionează o subunitate aparţinând ISU Cluj, pe str. Vladeasa nr. 35, într-un
imobil care necesită lucrări de reparaţi.
Luănd în considerare adresa ISU,,AVRAM IANCU,, CLUJ nr.1400226/20.01.2016 prin care solicită
aprobarea ,,Acordului de Cooperare,, încheiat între Consiliul Local Huedin și Inspectoratul pentru Situații de
urgență,, Avram Iancu ,, al Județului Cluj, adresa I.S.U A.Iancu Cluj nr. 1400227/20.01.2016, prin care solicită
aprobarea fondurilor necesare conform Studiului de prefezabilitate reparații pavilion principal, pavilion garaj,
și pavilion ,,S.M.U.R.D.,, din cadrul Detașamentului de Pompieri Huedin, str. Vladeasa nr. 35 – Proiect nr.
57/2016 întocmit de MGL Plan SRL.-D Cluj Napoca, și ținand seama de referatul nr. 596/21.01.2016 înaintat
de dl. Nistor Spiru din cadrul comp. Protecție Civilă din cadrul primăriei orașului Huedin, referatul nr.
264/2016 înaintat de cj. Danciu Florin privind aprobarea Acordului de Cooperare cu I.S.U A.Iancu Cluj și
alocarea sumei aferente în buget, respectiv referatul nr. 597/21.01.2016 înaintat de Direcția Economică din
cadrul primăriei orasului Huedin, pentru aprobarea alocării sumei de 220.000 lei pentru finantarea lucrăriilor
de reparații curente la clădirea din str. Vladeasa nr. 35, unde î-și desfășoară activitatea Inspectoratul Pentru
Situatii de Urgență ,, Avram Iancu,, Cluj- Detașamentul de Pompieri Huedin.
Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 633/2016 ]naintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ;ediná din data de 25.01.2016
Tinând cont de prevederile:
- Art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art.. 25 lit. g), art.27, lit.r, art.28, lit.h, k, din Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Art. 12, alin.1, art.15^ 1, 15 ^2, 15 ^3, art.32, alin.3, art. 33 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 15/2005;
- Art. 35 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 46821/27.06.2007, Ordinul nr. 232/2477/2010
a M.A.I, privind aprobarea modelului cadru al Acordului de Cooperare pentru organizarea și exercitarea unor
activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale.
- Art.24, 35 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale.
În temeiul prevederilor art.36,alin.1,2 lit. d, alin.6, lit.a, pct.8 şi art.45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă Acordul de Cooperare între orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin, şi
Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al Judeţului Cluj, pentru anul 2016, conform anexei la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă finanțarea lucrărilor de reparații curente la cladirea din str. Vladeasa nr. 35, unde isi
desfasoara activitatea Inspectoratului Pentru Situații de Urgență ,, Avram Iancu,, al Județului Cluj,Detasamantul de Pompieri Huedin, cu suma de 220.000 lei, pentru anul 2016.
Art.3. Se desemnează Primarul orașului Huedin, dr. Mircea Moroșan, în vederea reprezentării și a
semnării Acordului de Cooperare între Consiliul Local Huedin și Inspectoratul pentru Situații de Urgență,,
Avram Iancu ,, al județului Cluj.
Art.. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin și Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta A.Iancu Cluj.
Nr. 12/29.01.2016
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Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
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