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H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  concesionării amplasamentului – teren în suprafaţa de 300 mp de către 

SC Compania de Apă Someş SA, în vederea construirii şi amenajării sediului administrativ 

a sucursalei Huedin pe str. B.N.Antal f.n. 

 

  Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2010 

 Tinând seama de Contractul de Concesiune a Serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare a oraşului Huedin,  încheiat cu SC Compania de Apă Someş SA Cluj. 

 Având în vedere adresa nr. 10690/2010 înaintata de SC Compania de Apă Someş 

SA, prin care solicită aprobarea concensionării  unui teren, în suprafaţă de 300 mp situat 

pe str. B.N.Antal  fn, înscris în C.F 50407, nr. top 50.407, necesar construirii şi amenajării 

sediului administrativ a Sucursalei Huedin, respectiv referatul nr. 4913/2010 înaintat de 

serviciul de gospodarie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin, prin care se 

propune concesionarea şi atribuirea directă pe o perioadă de 30 de ani a acestui imobil în 

vederea desfăşurării activităţii privind prestarea serviciilor de distribuţie apă potabilă şi 

epurare apă canalizată în oraşul Huedin. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4933/2010 înaintat de primar şi 

avizat de comisia de urbanism la şedinţa din data de 20.05.2010. 

        Luând în considerare prevederile art. 8, 9, 10, 23, 25 din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice , Legea nr. 241/2006 privind Serviciul de 

alimentare cu apă şi canalizare, art. 36, alin.1, 2, lit.c,b, alin.5, lit.b,  alin.6, lit.a, pct.14, şi  

art. 45 , 115, alin.1 lit. b, alin.3, din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 

modificată cu Legea 286/2006. 

  

     H O T A R A S T E 

 

 Art.1 Se aprobă  concesionarea directă a amplasamentului – teren, în suprafaţă de 

300 mp, înscris în C.F 50407, nr. top 50.407 situat pe strada B.N.Antal fn, către SC 

Compania de Apă Someş SA pe perioada de valabilitate a Contractului de Concesionare a 

Serviciului de furnizare a apei potabile şi canalizării apei menajere, în vederea construirii şi 

amenajării sediului administrativ a Sucursalei Huedin. 

           Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează 

compartimentul urbanism  din cadrul Primăriei Huedin. 

 

Nr. 66/27.05.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti:  15 

       Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă, 

    Farkaş Marius      Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 


