
ROMANIA                                                                                                                                                        
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

        H O T Ă R A R E
privind aprobarea  Regulamentul privind eliberarea avizului de spargere  privind lucrările de 

racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu și condiţiile de refacere a sistemului rutier  și a spațiilor aparținând domeniului 
public și privat al Orașului Huedin.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere referatul nr. 1799 /05.07.2017 înaintat de  Tarcea Camelia în calitate de consilier

juridic privind  aprobarea Regulamentului   privind   eliberarea avizului de spargere  privind lucrările de

racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie şi

televiziune prin cablu  si condiţiile de refacere a sistemului rutier  si a spatiilor apartinand domeniului

public și privat al Orașului Huedin.

Ținand seama de proiectul de hotărare nr. 7787/22.08.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

de urbanism și amenajarea teritoriului la ședința din data de 23.08.2017.

Luând în considerare prevederile  O.G.  nr.43/1997 privind regimul drumurilor,  Legea 50/1991

privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de constructii,  Legea  nr.123/2012 privind  energia  electrică și

gazele naturale,  art.135, alin. 4 din Constitutie din cele stabilite în anexa care face parte integranta din

Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Legea nr. 51/2006 privind

serviciile comunitare de utilități publice, O.U.G nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, O.G.

nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 

Ținând seama  de art.  1,  alin.1,  art.2,  3,  lit.k,  art.4,  lit.b,  art.7  din  Legea  nr.  52/2003 privind

transparența decizitională.

    Avand în vedere  prevederile art. 36, alin. 2 lit. d,  alin.6, lit.a, pct.7, 9, 11,13, 14,16,  si art. 45  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  Regulamentul  privind  eliberarea  avizului  de  spargere  privind  lucrările  de

racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie şi

televiziune prin cablu  și condiţiile de refacere a sistemului rutier   și  a  spațiilor aparținând domeniului

public și privat al Orașului Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredintează  Serviciul  de  urbanism,

amenajarea teritoriului și Politia Locală din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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