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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea  efectuarea lucrărilor pe domeniul public al orașului Huedin pentru obiectivul 
MODERNIZARE LES MT HUEDIN UNIREA ÎNTRE PTZ MIC MOBILIER ȘI PTZ ATELIER 
MECANIC

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere cererea nr. 1764/ 23.02.2017 înaintată de ENERGOBIT Control Systems Cluj

privind aprobarea  efectuării lucrărilor pe domeniul public al orașului Huedin  pentru obiectivul 

,,  MODERNIZARE LES  MT HUEDIN UNIREA ÎNTRE PTZ MIC MOBILIER  ȘI  PTZ  ATELIER
MECANIC,, prin care se propune  înlocuirea cablului  de medie  tensiune existent între intersectia str.
Vladeasa cu str. Gării  PA Unirea, PA- PTZ Mic Mobilier – PTZ Atelier Mecanic, PA Unirea  S4189 cu
cablu monofazat proiectat.  Traseul  liniilor  electrice subterane proiectate pe domeniul public și privat,
subtraversarea (str. Vladeasa și str. Gării) căilor de acces cu autovehicule se va face in tub de protecție
PVC tip G, terenul fiind adus la forma inițială după terminarea lucrărilor. 

Luând în  considerare referatul  nr.  1765/23.02.2017 înaintat  de  biroul de urbanism din  cadrul
Primariei orașului Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.  1782/23.02.2017 înaintat de primar  și avizat  de
comisia de urbanism la ședința din data de 24.022017.

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia, art. 36, alin.2, lit.b, d,, alin.4, lit.c , alin.6, lit. A, pct.14 și art. 45 din legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale republicată.

     H O T A R A S T E

Art1.  Se aprobă  efectuarea lucrărilor  pe domeniul  public  al orașului  Huedin  pentru  obiectivul

MODERNIZARE  LES  MT  HUEDIN  UNIREA ÎNTRE  PTZ  MIC  MOBILIER  ȘI  PTZ  ATELIER

MECANIC,, prin care se propune  înlocuirea cablului  de medie  tensiune existent între intersectia str.

Vladeasa cu str. Gării  PA Unirea, PA- PTZ Mic Mobilier – PTZ Atelier Mecanic, PA Unirea  S4189 cu

cablu monofazat proiectat.  Traseul  liniilor  electrice subterane proiectate pe domeniul public și privat,

subtraversarea (str. Vladeasa și str. Gării) căilor de acces cu autovehicule se va face in tub de protecție

PVC tip G, terenul fiind adus la forma inițială după terminarea lucrărilor. 

Art.2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  biroul  de  urbanim si

amenajarea teritoriului  din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 31/24.02.2017 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
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