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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  casării rețelelor termice dezafectate  înscrise în Inventarul  bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Huedin la pozițiile 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 27.02.2015.
Având în vedere referatul nr. 913/10.02.2015 înaintat de Comisia de inventariere constituită în baza 

Dispoziției nr. 127/2015 privind preluarea bunurilor de retur aferente sistemului centralizat de alimentare cu 
energie termică și care a constatat existența unor rețele termice, conform PV nr. 719/2015 cuprinse în inventarul 
domeniului public al orasului Huedin la pozitiile 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, și care sunt
dezafectate și nu sunt racordate la Centrala Termică pe rumegus, conducte al căror valoare este 161.790 lei , 
rețele care se impune a fi casate.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 1492/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de 
urbanism și amenajarea teritoriului, la ședința din data de 23.02.2015.

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

          H O T Ă R Ă Ș T E

   Art.1. Se aprobă  casarea rețelelor termice dezafectate  înscrise în Inventarul  bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Huedin la pozițiile 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, dezafectate
și  nefuncționale, aferente instalațiilor care au deservit fostul sistem de distribuție a energiei termice în orașul 
Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.
               Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul de urbanism și direcția economică
din cadrul Primăriei Huedin. 

Nr. 35/27.02.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:     2
Votat pentru: 13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela          Cozea Dan
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