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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea  delegării de  gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/
canalizare,  proprietatea Orașului Huedin, judetul Cluj,  către Compania de Apă Someș S.A

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

Având în vedere adresa nr. 2052/DE/SF/2017 înaintată de Compania de Apă Someș SA Cluj, prin 
care solicită aprobarea încluderii în domeniul public al orasului Huedin, a elementelor de infrastructura 
publica in valoare de 15.068,94 lei,  reprezentand  ,, Prelungire retea apa PEID, Dn 63 mm L= 548 ml, Dn 
25 mm L= 30 ml " cu valoare de inventar de 15,068.94 lei, și predarea acestora in concesiunea Companiei 
prin Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hodrografic  Someș – Tisa  

Tinand seama de referatul Comisiei de inventariere a Domeniului public,  prin care se propune 
introducerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al  oraşului Huedin a obiectivului 
"Prelungire reţea de apă PEID, Dn 63 mm, L= 548 ml, Dn 25 mm L= 30 ml " cu valoare de inventar de 
15,068.94 lei și aprobarea concesiunii catre Asociatia regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din 
Bazinul Hodrografic  Someș – Tisa, a obiectivului mai sus menționat. 

Luând în  considerare referatul  nr.  1601/20.02.2017 înaintat  de biroul  UAT,  privind aprobarea
concesiunii către Asociația  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul  Hidrografic Someș-
Tisa, a elementului de infrastructură menționate anterior.

Având în vedere proiectul de hotarare nr. 1629/20.02.2017 înaintat de primar și avizat de comisia
de urbanism și amenjarea teritoriului la ședința din data de 20.02.2017.

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia,  H.G  nr.  969/2002  privind  atestarea  domeniului  public  al  județului  Cluj,  cu  modificările
ulterioare,  art. 11, alin.2, art. 36, alin.2, lit.c , d lit.b, alin.4, lit.f, alin.5, lit.c, alin.6, lit.a pct.14 şi art.
45,alin 1 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

       H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 – Se aprobă  delegarea de  gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu
apă/ canalizare,  aflate în anexa 1, proprietatea Orașului  Huedin,  județul  Cluj, către Compania de Apă
Someș S.A.

Art.  2  -Se împuternicește  Asociația  Regională  pentru  Dezvoltarea  Infrastructurii  din  Bazinul
Hidrografic Someș-Tisa,  prin reprezentantul său legal să  semneze în numele și pentru Orașul Huedin,
actul adițional la Contractul  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă/canalizare, încheiat
cu Compania de Apă Someș S.A., care va avea ca obiect bunurile  prevăzute în anexa 1, parte integrantă a
acestei hotărâri. 

Art.  3-   Durata concesiunii  acestor  bunuri către Compania de Apă Someș  S.A este pe durata
existenței Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă și canalizare, semnat între
Asociația  Regională  pentru  Dezvoltarea  Infrastructurii  din  Bazinul  Hidrografic  Someș  -Tisa,  a  cărui
membru este Orașul Huedin și  Compania de Apă Someș S.A. 

Art.  4-   Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei   hotărâri  se  încredintează  primarului  orașului  și
Asociația  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa.
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Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
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