
ROMANIA                                                                                                                                                                         
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea scoaterii din Inventarul domeniului public al orașului Huedin, a mijloacelor fixe

propuse pentru casare și scoatera din funcțiune, urmare a finalizării programului SAMTID în orașul 
Huedin, in valoare totală de 108047,09 lei

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

administraţiei publice locale.

   Luând în considerare adresa nr.8532/04.04.2017 înaintată de Compania de Apă Someș SA Cluj.

Ținând seama de referatul nr. 3803/21.04.2017 înaintat de d.na ec. Pandrea Rodica în calitate de

director  executiv în cadrul Direcției  economice,  prin care propune  aprobarea scoaterii  din Inventarul

domeniului public al orașului Huedin, a mijloacelor fixe  propuse pentru casare și scoaterea din funcțiune,

urmare a finalizării programului SAMTID în orașul Huedin, în valoare totală de 108047,09 lei.

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 3845/24.04.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activitati economico – financiare la sedinta din data de 24.04.2017.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2,  lit.b, d, alin. 3, lit.d, alin. 6, lit.a, pct. 11, 14 şi

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 scoaterii din Inventarul domeniului public al orașului Huedin, a mijloacelor fixe

propuse pentru scoaterea din funcțiune și  casare,  urmare a finalizării  programului SAMTID în orașul

Huedin, în valoare totală de 108047,09 lei, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica din cadrul 

primariei orasului Huedin, Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș – Tisa 

Zalau, Compania de Apa Somes SA Cluj.

Nr. 56/28.04.2017  

 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Biro Lajos                        Cozea Dan
LS………………………


