
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea includerii în domeniul public al orașului, a elementelor de infrastructură de utilităţi apă,
conform Anexei  nr.  1,  şi  predarea acestora în concesiune Companiei  prin Asociaţia  Regională  pentru
Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş - Tisa

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

           Avînd în vedere adresa nr. 3383/ DE/SF/10.02.2016 din partea Companiei de Apa Somes SA,

privind includerea în domeniul public al oraşului Huedin  a unor elemente de infrastructură de utilităţi apă

şi canalizare-epurare, în valoare totală de 353773,34 lei, realizate din surse proprii ale Companiei de Apa

Somes SA, respectiv 266661,62 lei,  şi din bugetul local al oraşului Huedin,  respectiv 87111,72 lei,  şi

implicit  predarea  acestora  în  concesiune  Companiei  prin  Asociaţia  Regională  pentru  Dezvoltarea

Infrastructurii din Bazinul Hidrografic  Someş – Tisa și  ținând seama de referatul nr.  2304/27.02.2018

inaintat de ing. Oros iuliu din cadrul Biroului de urbanism și amenajarea teritoriului.

             Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 2374/28.02.2018 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic

al  acesteia,  H.G  nr.  969/2002  privind  atestarea  domeniului  public  al  judetului  Cluj,  cu  modificarile

ulterioare, 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 din legea nr.

215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

       H O T A R A S T E
 Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al orașului, a  elementelor de infrastructură de

utilităţi apă, conform Anexei nr. 1, şi predarea acestora în concesiune Companiei prin Asociaţia Regională

pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş - Tisa astfel:

 - Reabilitarea reţea de apa potabilă Dn 110 mm PE, str. Bradului val. 9.268,69 lei

 - Reabilitare reţea de apă potabilă Dn 110 mm PE, Dn 63 PE str. Trandafirilor val. 77.843,03

          Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul de urbanism,  amenajarea

teritoriul și  direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin. 
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Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaș – Fekete Maria                  Cozea Dan
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