
ROMANIA                                                                                                                                                        
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

         
       H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea  Documentului strategic privind creșterea eficienței energetice a 
clădirilor publice, proprietatea orașului Huedin elaborat de SC TOMAD SRL. 
 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

   Ţinând cont de referatul nr. 5458/16.06.2017, înaintat de Compartimentul de urbanism din

cadrul  Primăriei  Huedin,  prin  care  se  propune  aprobarea  “Documentului  strategic  privind

creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, proprietatea orașului Huedin”, elaborat de SC

TOMAD SRL.  

Luând în considerare prevederile: 

 art. 12 şi art. 36 alin. (2) lit.. e din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile cap. 4, art. 9 din Legea nr. 121/ 2014 privind eficiența energetică; 

 Ghidul  Solicitantului  din  cadrul  Programului  Operațional  Regional  2014-2020 si

Ghidul Specific pentru Axa prioritară 3 Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute

de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice;

 Fiind  îndeplinite  prevederile  cuprinse  în  art.  44  alin.  (1)  din  Legea  administraţiei

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

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 5459/16.06.2017 înaintat de primar și avizat de

comisia pentru amenajarea teritoriului și urbaism la ședința din data de 20.06.2017.

In temeiul prevederilor art.  45 şi ale  art.  115 alin.  (1) lit.  b)  din Legea administraţiei

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

     H O T A R A Ș T E

Art.  1.  Se  aprobă  Documentul  strategic  privind  creșterea  eficienței  energetice  a

clădirilor publice,  proprietatea  orașului  Huedin elaborat  de  SC  TOMAD  SRL,  anexa  la

prezenta hotarare. 

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

prin  Compartimentul pentru amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul  Primăriei orașului Huedin.

Nr. 80/20.06.2017 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri care nu au votat   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Biro Lajos                        Cozea Dan
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