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HoTAnAnB
privind prelungirea Acordului de Pafteneriat cu Asocialia Caritas Eparhial Greco - Catolic Cluj,
privind folosin{a gratuitd pentru amplasarea de containere speciale pe domeniul public al oragului
Huedin, pe o perioada de 1 an, in vederea colectdrii de imbrdcaminte, incdllaminte gi alte produse
refolosibile de la popula{ie pentru a fi distribuite apoi persoanelor nevoiase.

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinfa ordinard din data de 29.01.2021.
AvAnd in vedere cererea nr. 1029116.12.2020 a Asocialiei Caritas Eparhial Greco - Catolic

Cluj, prin care solicitd prelungirea Acordului de Parteneriat privind folosinfa gratuitd pentru

amplasarea de containere speciale pe domeniul public al oragului Huedin, pe o perioada de 1 an, in
vederea colectdrii de imbrdcaminte, incdlldminte Ei alte produse refolosibile de la populafie pentru a fi
distribuite apoi persoanelor nevoiase, respectiv referatul nr.9933121.12.2020 inaintat de adm. Gabor

Claudiu, in calitate de administrator domeniul public din cadrul Primdriei oraq Huedin.

Ludnd in considerare Hotdrdrea Consiliului Local Huedin nr.l7l20l3, prin care s-au aprobat

amplasamentele pentru containerele speciale.

Jindnd seama de proiectul de hot[rdre nr. 552118.01.2021 inaintat de primar gi avizat de

comisia pentru amenajarea teritoriului, urbansim, protectie, mediu Ei turism la sedinta din data de

20.0t.202L

In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, 2,lit. d, aIin.7,lit.b, gi art. 196, alin.1, lit.a din O.U.G

nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ.

HOrAnAgrE

Art. 1 Se aprobd prelungirea Acordului de Parteneriat cu Asocialia Caritas Eparhial Greco -
Catolic Cluj, pentru amplasarea containerelor speciale pe domeniul public al oraqului Hueclin, cu titlu
gratuit, pe anul 202I,invederea colectdrii de imbrdcarninte, incdlfirninte qi alte produse refolosibile de

la populafie, pentru a fi distribuite apoi persoanelor nevoiase.

Att.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinleazd Serviciul amenajarea

teritoriului, urbanism, Politia Locala din cadrul Primariei orag Huedin gi Asocialia Caritas Eparhial

Greco - Catolic Cluj .
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