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H O T Ă R Â R E 
privind    efectuarea lucrărilor de  realizare racord electric pentru alimentarea cu energie electrică, a 

unităţii comerciale aparţinand SC REWE PROJECTWIC  ROMANIA SRL 
 

                 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară   din data de 24.06.2011. 
Având în vedere cererea nr. 5196/2011 înaintată de SC  Atom Instal  SRL, în calitate de 

proiectant al SC Rewe Projectwic Romania SRL, prin care solicită  acordul  Consiliului Local Huedin, 
privind lucrările de realizare  racord electric pentru alimentare cu energie electrică  în vederea  
realizării  investiţiei de către SC Rewe Projectwic Romania SRL, pentru viitoarea unitate comerciala 
din str. Horea nr. 40 – Huedin, respectiv referatul nr. 5524/2011  înaintat de  compartimentul UAT din 
cadrul Primăriei Huedin, respectic Certificatul de Urbanism nr. 55/2011. 

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 5528/2011 înaintat de Primar şi avizat de  Comisia 
de urbansim la şedinţa din data de 20.06.2011 

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 11, 14,   şi  art. 45  din 
Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. Se aprobă efectuarea lucrărilor de  realizare racord electric pentru alimentarea cu 
energie electrică, a unităţii comerciale aparţinând SC REWE PROJECTWIC  ROMANIA SRL,  unitate 
situată pe str. Horea nr.40  cf. traseului din Planul de Situatie anexat,  în două etape: 

- Etapa  1 – până la data de  14.07.2011 porţiunea post trafo  - str.  Horea  nr. 80 – iesire în 

trotuar str. Horea.  
- Etapa  a - 2 –a   - până la data de 18.08.2011 – porţiunea de la ieşirea în trotuar,  str. Horea 80, 

până la amplasamentul viitoarei unităţi comerciale, str. Horea nr. 40. 
Art.2. Se instituie obligativitatea  atât a respectării celor 2 termenele stipulate la art.1 cât şi 

aducerea terenului la starea iniţială. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  compartimentul de 

Urbansim din   cadrul Primăriei Huedin şi SC Rewe  Projectentwicklung Romania SRL. 
 
 
 
 
Nr. 94/24.06.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 15 
       Votat  pentru :  15 
        
Preşedinte de şedinţă, 
Buzaş Fekete Maria     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


