
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
                                                                                H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  revocării Hotărârilor Consiliului Local nr. 136/30.10.2015, nr. 159/27.11.2015, nr. 
7/29.01./2016. 

  Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2016.
  Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 136/30.10.2015 prin care sa aprobat  concesionarea  către SC Compania de Apă
Someș SA, a  elementelor  de infrastructură de urtilități apă – canal,  din Inventarul Bunurilor Domeniului Public al
Orașului Huedin, aprobate prin H.C.L nr. 74/2015, având valoarea de inventar de 41.658.214,45 lei.

- Hotărârea nr. 159/27.11.2015 prin care s-a  aprobat modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Huedin
nr.136/30.10.2015,  respectiv  introducerea  valorii  de  43.165.533,58  lei,  reprezentand  cuantumul   elementelor  de
infrastructură de utilitati de apă – canal, aprobate spre concesionare către SC COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA, prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2015.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 7/29.01.2016 prin care s-a aprobat modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Local nr. 136/2015 (conform datelor comunicate de SC Compania de Apă Someș SA, privitoare la investițiile realizate în
infrastructură apă, canal în orașul Huedin), și se concesionează către  SC Compania de Apa Someș SA, prin Asociația de
Dezvoltare  Regională  pentru  Dezvoltarea  Infrastructuri  din  Bazinul  Hidrografic  Someș  –  Tisa,  bunurile  aferente
sistemului  de  infrastructură ale  orașului  Huedin,  realizate  de  SC Compania  de Apă  Someș  SA,  în  sumă totală de
28,352,978.90 lei.
 Ținând seama de necesitatea unificării tuturor prevederilor cuprinse în cele trei hotărâri ale Consiliului Local
Huedin  menționate  anterior,  hotărâri  care  cuprind  prevederi  privind  inventarierea  elementelor  de  infrastructură
aferente  sistemului  de  apă  – canal  care sunt  transmise  spre  concesionare  Companiei  de  Apă  Someș  SA,  operator
desemnat de către Asociația de Dezvoltare Regională pentru Dezvoltarea Infrastructuri din Bazinul Hidrografic Someș –
Tisa,  pentru a presta serviciile aferente  utilităților de apă – canal,  în unitățile administrativ teritoriale  membre ale
asociației.

Având în  vedere   referatul  nr.2626/18.03.2016  înaintat  de  ing.  Oros  Iuliu  din  cadrul  compartimentului  de
urbanism, privind emiterea unei Hotărâri ale Consiliului Local,  care să unifice prevederile emise anterior prin H.C.L nr.
136/30.10.2015, nr. 159/27.11.2015, nr.7/29.01.2016.

Ținând seama de  Contractul  de  delegare  directă  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare cu apă  și  de
canalizare, încheiat în 16.05.20006 între județul Cluj, municipiul Gherla, orașul Huedin, județul Salaj, orașele Jibou,
Cehu Sivaniei, Simleul Silvaniei și SC Compania de Apă Someș SA. 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2664/21.03.2016 înaintat de primar și avizat de comisia de urbanism și
amenajarea teritoriului la ședința din data de 21.03.2016. 

                 Luând în considerare prevederile  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
Legea nr. 241/20006 privind serviciul de alimentare cu sapă si canalizare, HG 717/2008 pentru aporbarea procedurii –
cadrul privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati
publice, a criteriilor de selecție – cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a contractului -
cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice,art. 64Din legea nr. 24/2000, art.36 alin.2, lit.c, d,
alin.5, lit.a, , alin.6, lit.a, pct, 11,14 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  revocarea  Hotărârilor  Consiliului  Local  nr.  136/30.10.2015,  nr.  159/27.11.2015,  nr.
7/29.01./2016. 

Art.2.Se aprobă concesionarea către Compania de Apă Someș SA Cluj,   a elementelor de infrastructură de
utilităti  de  apă  –  canal,  care  aparțin  domeniului  public  al  orașului  Huedin,  conform  anexei  nr.  1  la  prezenta
hotărâre( bunuri cuprinse în adresa nr. 5645/09.03.2015), cu valoarea de inventar de 28.352.978,90 lei.

Art.3. Se aprobă concesionarea către  Compania de Apă Someș SA elementelor de infrastructură de utilități de
apă – canal,  care aparțin domeniului  public al orașului  Huedin,  conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare (bunuri
cuprinse în Inventarul domeniului public al orașului Huedin), avand valoarea de inventar de  19.012.565.00 lei.

Art. 4. Se acordă mandat Asociației Regionale Pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic 
Someș – Tisa, a cărui membru este și orașul Huedin, să semneze în numele și pe seama orașului Huedin, a Actului 
aditional conform prevederilor art.2, 3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează, biroul de urbanism si  direcția economică
din cadrul Primariei orașului Huedin.
 Nr. 34/25.03.2016 Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 13
Consilieir absenti:   2
Votat pentru:                             13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela  Cozea Dan



            
   


