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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  includerii  în domeniul   public  al  orașului  Huedin,  a elementelor  de infrastructură de
utilități apă și canalizare – epurare, a documentelor de reevaluare a bunurilor aparținând domeniului public
al orașului Huedin.

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 29.05.2015.
Având în vedere adresa  nr. 5645/2015, înregistrată sub nr. 2235/2015, inaintata de  Comapnia de Apă

Somes SA, privind includerea în domeniul  public al orasului Huedin, a elementelor  de infrastructură de
utilități apă și canalizare – epurare, a documentelor de reevaluare a bunurilor apartinand domeniului public
al orasului Huedin,  realizate  în cadrul programului Operațional  Sectorial Mediu- Proiectul CCI Nr. 2007
RO  161  PR  009,,  Extinderea  și  reabilitatea  sistemelor  de  apă  și  apă  uzata  din  județele  Cluj/Salaj-
îmbunatatirea   sistemelor  de  alimentare cu apă și  canalizare  si  epurare in  zona  Cluj/Salaj ,,  in cadrul
Programului  SAMTID  și  în  cadrul  Programului  propriu  de  canalizare  și  implicit  predarea  acestora  în
concesiunea Companiei prin Asociația de dezvoltare regională pentru dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul
Hidrografic Someș – Tisa.

Luând în considerare  referatul nr. 4810/25.05.2015 înaintat de compartimentul de urbanism  din 
cadrul Primariei orașului  Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4819/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de 
urbanism la ședinta din data de 25.05.2015.

Tinand seama de  prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, 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 includerea în domeniul  public al orasului Huedin, a elementelor  de infrastructură 
de utilități apă și canalizare – epurare, a documentelor de reevaluare a bunurilor aparținând domeniului 
public  al orașului Huedin, conform anexei la prezenta  hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  compartimentul 
compartimentul de urbanism  din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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