ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Inspectoratul de Poliție Județean
Cluj, Liceul Tehnologic,, Vladeasa,, Huedin și Consiliul Local Huedin
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
In conformitate cu dispozițiile art.3, art.22, alin.1 și art. 26, alin.1 pct.1, 2 și 27 din Legea nr.
218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile Instrucțiunilor M.A.I nr. 363 din 12.12.2002 privind pregătirea continuă a personalului
Ministerului Afacerilor Interne și având la bază principiile parteneriatului, colaborării și respectului
reciproc.
Având în vedere referatul nr.2872/ 24.03.2017 înaintat de cons.juridic Tarcea Camelia, privind
aprobarea Protocolului de colaborare nr.505047/2017 încheiat între Consiliul Local Huedin şi
Inspectoratul de Politie Județean Cluj, privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrelor de Resurse pentru
Educaţie şi Dezvoltare (CRED).
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2912/27.03.2017 înaintat de primar și avizat de
comisia de administratie publică, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială la ședința din data de
27.03.2017.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.1, 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.1, 5, 7, şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă Protocolul de Colaborare încheiat între Inspectoratul de Poliție Județean Cluj,
Liceul Tehnologic,, Vladeasa,, Huedin și Consiliul Local Huedin, privind colaborarea părților, în vederea
desfășurării unor activități de informare și prevenire a implicării elevilor și angajaților Liceului Tehnologic
,, Vladeasa,, în fapte antisociale (siguranță rutieră, delicventă, siguranță pe internet, trafic de persoane și
prevenirea consuului de substanțe stupefiante), conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Liceul Tehnologic Vladeasa
Huedin, Hotărârea comunicându-se și la IPJ Cluj.

Nr. 49/31.03.2017
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenti
Votat pentru:
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Contrasemnează Secretar,
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