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ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL 

 

    H O T A R A R E 

Privind aprobarea contributiei Consiliului Local Huedin, la proiectul,, 

Imbunatatirea  sistemelor de alimentare cu apa, canalizare şi epurare în zona 

Cluj – Salaj- Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă şi uzată,, 

 

       Cnsiliul Local Huedin, intrunit in sedinta ordinara din data de 

17.12.2007. 

 Tinand seama de  adresa nr. 24913/2007, înaintată de  Compania de Apă 

Someş SA Cluj, privind Studiul de fezabilitate privind ,, Îmbunătăţirea  

sistemelor de alimentare  cu apă, canalizare şi epurare în zona Cluj – salaj -  

extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă şi apă uzată,, prin care 

solicită modificarea contributiei Consiliului Local Huedin la cofintarea 

proiectului. 

 Luând in considerare necesitatea modificarii art.2 din HCL nr. 

104/2007, conform solicitării Companiei de Apă Somes SA Cluj, prin adresa 

nr. 24913/2007. 

 Având în vedere referatul nr. 10710/2007, depus de  serviciul de 

gospodarie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin. 

 Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 10721/2007 inaintat de 

Primar şi avizat de Comisia Economica la şedinta din data de 12.12.2007. 

 Luând în considerare prevederile Legii  nr. 51/2006, art. 38, alin. 2, lit.d, 

alin. 6, lit.a, pct.11, 14, şi art. 46   din legea  nr. 215/2001 a Administratiei 

Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.  

  

H O T A R A S T E 

 Art.1. Se modifica art.2 din H.C.L nr. 104/2007, având următorul 

conţinut modificat: ,,Se aprobă şi se asumă  contribuţia Consiliului Local 

Huedin, în acest proiect cu suma de 155.000 EURO reprezentand  costuri 

eligibile, eşalonată pe 6 ani începând cu anul 2008 ,, 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredintează Compania 

de Apă Somes SA , Serviciul de gospodarie comunala şi locativă şi 

Compartimentul buget finante contabilitate din cadrul Primariei Huedin. 

 

Nr. 123/17.12.2007    Consilieri total:       15 

       Consilieri prezenti: 15 

       Votat pentru:           15 

Preşedinte de şedinţă,  

Prof. Ban Sorin Constantin                          Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

  

   

 


