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JUD. CLUJ 
ORASUL HUEDIN 
CONSILIUL LOCAL      
 
                                                        

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobare înlocuire panouri  montate de Compania de Apă Someș SA 

 
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară   din data de 19.12.2011 
Având în vedere cererea nr. 10218/11.11.2011 înaintată de SC Compania  de Apă Someș SA, 

care prin  programul POS MEDIU  - Programul sectorial de mediu – privind apa, canalizare, stațiile de 
pompare executate în Huedin, în conformitate cu cerințele Comisiei Europene, este necesar ca 
panourile pentru afișare temporară – montate la inceputul  lucrarilor sa fie înlocuite  cu plăci  pentru 
amplasare permanentă, având aceleași dimensiuni cu panourile pentru afișare temporară și montate 
in aceleasi locații,  respectiv referatul nr. 11299/2011 înaintat de  compartimentul UAT din cadrul 
Primăriei Huedin. 

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 11.300/2011 înaintat de Primar și avizat de 
Comisia  de Urbanism la ședința din data de 15.12.2011. 

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a,  şi  art. 45  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  înlocuirea  panourilor pentru afișare temporară,   montate la începutul 
lucrărilor  executate de SC Compania de Apă Someș SA,  prin  programul POS MEDIU  - Programul 
sectorial de mediu – privind apa, canalizare, stațiile de pompare executate în Huedin, în conformitate 
cu cerințele Comisiei Europene , cu plăci pentru amplasare permanentă având aceleași dimensiuni cu 
panourile de afișare temporară, pentru  locațiile: 

- Str. Pr.A.Munteanu  - la intrarea in Orașul  Huedin  
- Str. Horea  -  la intrarea in Orașul  Huedin  
- Str. Teilor -   pentru stațiile de pompare 

 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  compartimentul de 

Urbanism din cadrul Primăriei Huedin și SC Compania de Apă Someș SA. 
 
 

Nr. 194/19.12.2011     Consilieri total:   15 
       Consilieri prezenţi:  15 
       Votat  pentru :   15 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Kozma Zoltan      Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


