
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

        H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea instituirii obligativității în sarcina proprietarilor imobilelor atât persoane

fizice cât și personae juridice, de racordare a imobilelor pe care le dețin la rețeaua centralizată de
canalizare a orașului Huedin.

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  30.08.2013.
Având în vedere adresa  nr. 637/2013 înaintată de SC Compania de Apă Someș SA Sucursala

Huedin privind  instituirea obligativității  racordării   tuturor  imobilelor  la rețeaua de  canalizare  a
Orașului Huedin în sistem centralizat, respectiv referatul nr. 5958/2013 înaintat de compartimentul
de gospodărie comunală și locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul  de hotărâre nr. 5963/2013 înaintat de Primar și   avizat de
Comisia  de administrație publică, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială,  la ședința din
data de 23.08.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 8 , lit. a, b, c, k, m, art.9, 10, lit.h, art.12, alin.1, 2 din OG nr.
21/2002, art. 58, lit a, f, art. 70, lit.c, j, art.90, lit.b, f, h,  art.94 din O.U.G nr. 195/2005,  privind protecția
mediului, respectiv  art. 36, alin.2, lit. B, d  alin.4, lit.b, alin.6, pct. 14 şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată.

   H O T Ă R Ă Ș T E

    Art. 1  Se aprobă instituirea obligativității  în sarcina proprietarilor imobilelor atât persoane
fizice cât și personae juridice, de racordare a imobilelor pe care le dețin la rețeaua centralizată de
canalizare a Orașului Huedin.

Art.2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  compartimentul  de
gospodărie comunală și locativă și compartimentul de urbansim din cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Prof. Matiș Horea Dorin               Cozea Dan
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