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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea traseelor pentru implementarea "Proiect Ro-NET- construirea unei infrastructuri

nationale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor  structurale", pentru localitățile
Șaula – Nearsova, în varianta de amplasare aeriană, pe traseu fără executarea de săpături.

Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 

Având în vedere cererile nr. 2978  şi 2980 din 10 08 2016, înregistrat cu nr. 6756 şi 6758/17 08
2016  solicită  aprobarea  a   doua  trasee  pentru  implementarea  "Proiect  Ro-NET-  construirea  unei
infrastructuri  nationale  de  broadband  în  zonele  defavorizate,  prin  utilizarea  fondurilor  structurale",
respectiv referatul nr. 6973/22.08.2016 inaintat de biroul UAT din cadrul Primariei Huedin.

Luand in  considerare proiectul  de hotarare nr.7002/22.08.2016 inaintat  de primar  si  avizat  de
comisia  de urbanism la  sedinta din data de  22.08.2016, proiect  de hotarare modificat  si completat la
sedinta din data de  30.08.2016.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.a, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a 
Administratiei Publice Locale republicată.

    H O T A R A S T E

    Art. 1  Se aprobă doua trasee pentru implementarea "Proiect Ro-NET- construirea unei 
infrastructuri nationale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale" 
astfel:
 1. Aprobarea traseului  de broadband Huedin - PABL SAULA – NEARSOVA,  care va porni din centrul 
oraşului, (podul peste pîrîul Domoş - str. Băii) , P-ţa Victoriei, str. pr. Aurel Munteanu până la limita cu 
localitatea Şaula, cu acceptarea variantei de amplasare subterana(existent) pana la Km 525+700 m iar 
pana la km 523+ 270 m cu efectuarea de sapaturi si foraje pozitionate sub calea de acces la societatile 
comerciale cu activitate in vecinatatea drumului national DN1, fara a se afecta activitatea 
acestora.Lucrarile  se vor face pe domeniul public al orasului Huedin.
2 . Aprobarea traseului  de broadband Huedin - PABL DOMOSU,  care va porni din centrul oraşului, 
(podul peste pîrîul Domoş - str. Băii) , P-ţa Republicii, str. Avram Iancu până la limita cu localitatea 
Domoşu, cu  acceptarea variantei de amplasare aeriana pe traseu fără executarea de săpături. Lucrările se 
vor face pe domeniul public al oraşului Huedin

   Art.2. Dupa efectuarea lucrarilor, amplasamentele pe care vor fi efectuate sapaturi vor fi aduse la 
starea initiala.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul de urbanism din  cadrul

Primăriei Huedin.

Nr.85/30.08.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Lazea Constantin                         Cozea Dan
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