
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea dreptului de folosință cu titlu gratuit pe durata existenței construcției, a unui 

teren în suprafață de 9 mp.,neceasar amplasării robinetului de secționare în punctul de cuplare a racordului 

proiectat cu conducta magistrala de transport gaze naturale Aghireș – Huedin și amplasării împrejmuirii 

pentru protejarea acestuia 

 

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

57/2019. 

Având în vedere adresa nr. 8968/28.11.2019  înregistrată sub nr.10627/28.11.2019 respectiv adresa 

nr. 6348/14.08.2019 a NOVA POWER & GAS Cluj Napoca, în calitate de concesionar al serviciului 

public de distribuție al gazelor naturale, cu  Contractul nr. 45/05.09.2018, prin care solicită aprobarea 

dreptului de folosință cu titlu gratuit pe durata existenței construcției, a unui teren în suprafață de 9 mp., 

înscris în C.F. 50176, nr. cadastral 50176, neceasar amplasării robinetului de secționare în punctul de 

cuplare a racordului proiectat cu conducta magistrala de transport gaze naturale Aghireș – Huedin și 

amplasării împrejmuirii pentru protejarea acestuia, respectiv corectarea în Hotărârea Consiliului Local nr.  

106/2019 a numelui societății respectiv NOVA POWER & GAS  SRL, din NOVA PAWER & GAS SRL. 

Ținând seama de referatul nr. 10628/29.11.2019 înaintat de architect șef  UAT Huedin, prin care 

solicită aprobarea dreptului de folosință cu titlu gratuit pe durata existenței construcției, a unui teren în 

suprafață de 9 mp., înscris în C.F. 50176, nr. cadastral 50176, neceasar amplasării robinetului de 

secționare  ce se va monta în punctul de cuplare a racordului proiectat cu conducta magistrală de transport 

gaze naturale Aghireș – Huedin și amplasării împrejmuirii pentru protejarea acestuia. 

Luând în considerare proiectul de hotarare nr. 10637/29.11.2019 înaintat de primar și avizat de 

comisia  pentru amenajarea teritoriului, urbanism la ședinta din data de 29.11.2019.  

Tinând cont de prevederile art. 109 din Legea nr. 123/2012 cu modificarile si completarile 

ulterioare, 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 transmiterea dreptului de folosință cu titlu gratuit în baza unui Contract  de 

Comodat, către NOVA POWER& GAS SRL Cluj Napoca, în calitate de  concesionar a Serviciului public 

de distribuție a gazelor naturale, prin contractul nr. 45/05.09.2018 în orașul Huedin, a suprafeței de teren 

de 9 mp., înscrisă în C.F 50176 necesară pentru protecția robinetului de secționare ce se va monta în 

punctul de cuplare a racordului proiectat cu conducta magistrală de transport gaze naturale Aghireș – 

Huedin și amplasării împrejmuirii pentru protejarea acestuia. 

Art.2 Se aprobă corectarea în Hotărârea Consiliului Local nr. 106/23.08.2019 a numelui societății 

de NOVA POWER & GAS SRL în loc de Nova Pawer & Gaz SRL. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Seviciul Amenajarea 

Teritoriului, Urbanism din cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr.175/29.11.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  12 

        Consilieri absenți:    3 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                       Cozea Dan 

LS……………………… 


