
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea amplasarii conductei de alimentare cu gaz pe o lungime de aproximativ  400 

ml., pe terenul aferent străzii Soarelui, teren apartinând domeniului public al orașului Huedin, necesar 

realizării  obiectivului ,, Infiintare rețea de alimentare cu gaze naturale în Comuna Sâncraiu, Judetul 

Cluj”. 

 

 

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

57/2019. 

 Având în vedere  cererea nr. 10152 din 14.11.2019 înaintată de Primăria Comunei Sâncraiu, Jud. 

Cluj,   prin care solicită aprobarea amplasării conductei de alimentare cu gaz pe o lungime de aproximativ  

400 ml., pe terenul  aferent străzii Soarelui, teren apartinând domeniului public al orașului Huedin, 

necesar realizării  obiectivului ,, Infiintare rețea de alimentare cu gaze naturale în Comuna Sâncraiu, 

Judetul Cluj”. Terenul pe care se executa investitia apartine domeniului public al orasului Huedin pentru 

realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale în comuna Sâncraiu,  prin amplasarea unei conducte de la 

terenul rezervat pentru amplasarea SRPM până la limita UAT Huedin pe drumul de câmp existent(Str. 

Soarelui),  pe o lungime de aproximativ 400 ml. 

Tinand seama de referatul nr. 10152/18.11.2019 înaintat de ing. Has Paul în calitate de architect 

șef al UAT Huedin, prin care solicită aporbarea realizării obiectivului:,, Infiintare rețea de alimentare cu 

gaze naturale în Comuna Sâncraiu, Judetul Cluj”. 

Avand în vedere proiectul de hotarare nr. 10323/20.11.2019 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru amenajarea teritoriului si urbansim la ședinta din data de 25.11.2019. 

Luand in considerare prevederile  art. 109, 138, alin.2, lit.d din Legea nr. 123/2012 a Energiei 

Electrice si a Gazelor Naturale, art. 129, alin.1, 2, lit.b, d, alin.4, lit.d,e, f, alin.7, lit. k, n art. 109 si 

urmatarele din legea nr. 123/2012, art.  196 alin. 1, lit.a privind Codul Administrativ,  

          H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1. Se aprobă amplasarea conductei de alimentare cu gaz pe o lungime de aproximativ  400 

ml., pe terenul aferent străzii Soarelui, teren apartinând domeniului public al orașului Huedin, necesar 

realizării  obiectivului ,, Infiintare rețea de alimentare cu gaze naturale în Comuna Sâncraiu, Judetul 

Cluj”. 

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

Teritoriului, Urbanism  din cadrul  Primariei orașului Huedin. 

Nr.165/29.11.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  12 

        Consilieri absenți:    3 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                      Cozea Dan 

LS……………………… 


