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

      H O T Ă R Â R E
  privind aprobarea  executarii de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin pentru obiectivul:

,,AMPLASARE STAȚIE DOTARE CU INSTALAȚIE DE CLORINARE  A  APEI POTABILE,,

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.

57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere documentația pentru obțtinerea acordului Consiliului Local Huedin pentru

investiția  Stații  dotare  cu  clorinare  a  apei  potabile  –  15  bucați,  și  ținând  seama  de  referatul  nr.

 6650/16.07.2019 înaintat de ing. Haș Paul din cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului, Urbanism.

, prin care solicită aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin:

- execuție cămin beton pentru montajul debitmetrului electromagnetic, inclusiv vane de izolare amonte –

aval;

- montaj containere platformă  de beton ce conține instalația de stocare și dozare hipoclorit de sodiu,

instalație prelevare apă pentru analiză și instalație de golire apă analizată;

- instalatii hidromecanicxe necesare;

- racorduri și branșamente la utilități;

- împrejmuire

pentru obiectivul: ,,AMPLASARE STAȚIE DOTARE CU INSTALAȚIE DE CLORINARE  A  APEI

POTABILE,, .

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 7233/23.08.2019 inaintat de primar si avizat de comisia

pentru amenajarea teritoriului si urbanism la sedinta din data de 19.08.2019.

Luând în considerare prevederile art 129, alin.1, 2, lit. d,  alin.7, lit.n  şi art.196, alin.1, lit.a , din

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

    H O T A R A S T E

Art. 1. Se aprobă executarea de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin pentru obiectivul:

,,AMPLASARE STAȚIE DOTARE CU INSTALAȚIE DE CLORINARE  A  APEI POTABILE,, .

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Serviciul pentru Amenajarea

Teritoiului si Urbaism din  cadrul Primariei orașului  Huedin.

Nr.109/23.08.2019 Consilieri total:        15
                                                                                                       Consilieri prezenti: 12
                                                                                                       Consilieri absenți:   3

Votat pentru:        12

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Farkaș Marius  Dan COZEA
LS………………………


