
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

privind aprobarea planului anual
dezinsecfie, dezinfecfie, a ora;ului

HoTAnAng
unitar de combatere a vectorilor, pentru activitatile de deratizare,
Huedin.

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinla ordinara din data de27.05.2021.
Avdnd in vedere referatul nr.4069113.05.2021 inaintat de insp. pagcaldu Adina din cadrulcompartimentului Dezvoltare Durabild gi comunic are a primdriei Huedin, prin care propune

aprobarea Planului anual unitar de combatere a vectorilor, pentru activitd{ile de deratizare, dezinsecfie,dezinfeclie, a Oragului Huedin.
consiliul Local are atribulii privind unitatea administrativ - teritori ald, organizarea proprie,

precum gi organizarea gi functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institufiilor publice
de interes local gi ale societdfilor gi regiilor autonome de interes local si exercitd, in numele unitdfii
administrativ-teritoriale, toate drepturile gi obliga{iile corespun zdtoare participatiilor detinute la
societdti sau regii autonome, in conditriile legii;

in vederea realizdrii unor tratamente eficiente de dezinsec{ie gi derctizare,operatorul impreund
cu autoritatea administrafiei publice locale de la nivelul unit5fii administrativ-teritoriale intocmesc,
anual, un program unitar de acfiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:
a) tipul de vectori supugi tratamentului;

b) perioadele de execufie;

c) obiectivele la care se aplicd tratamentele

finAnd seama de proiectul de hotdrdre nr.4734/17.05.2021inaintat de primar qi avizat decomisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism la gedinla din data de 1g.05.2021.
n.e din Legea serviciilor comunitare de utilitdti
erioare, art.5 alin.(l) si (2) din Legea serviciului de

103 din Ordinul g2/2015, ANRSC, privind
atilor, art. 129, alin.I,2,lit.a, i art. 196, alin.1.

HorAnAgre
Art' 1' Se aprobd Planul anual unitar de combatere a vectorilor, pentru activitatile de deratizare,

dezinsecfie, dezinfecfie, a oragului Huedin, conform anexei laprezentahotdr6re.

Art'4'Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinf eazd, compartimentul
Dezvoltare Durabild din cadrul primdriei oraqului Huedin.

Nr.73/27.05.2021 Consilieri total: 15

Consilieri prezenfi: 14

Consilieri absenti: I

Votat pentru. 14
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