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

  H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea executarii  unor lucrari  la  reteaua de canalizare pluviala  pe unele strazi  din

orasul Huedin, respectiv constructii de deversoare, extindere respectiv reabilitare retele pe unele strazi din
orasul Huedin.

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 5032/2019 si referatul nr. 5041/2019 inaintat de ing.

Oros Iuliu din cadrul bitoului de urbanism al Primariei Huedin privind necesitatea executarii unor lucrari

la reteaua de canalizare pluviala a orasului Huedin, cuprinzand constructii, deversoare, extindere respectiv

reabilitare retele pe unele strazi din orasul Huedin, lucrari ce urmeaza a fi realizate in baza unui Protocol

cu Compania de Apa Somes SA.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 5064/27.05.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activitati economico – financiare la ședința din data de 27.05.2019.

Luând în considerare art. 36, alin.1,2, lit, d, alin. 4, lit.e, 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  executarea unor lucrari la reteaua de canalizare pluviala pe unele strazi din

orasul Huedin, respectiv constructii de deversoare, extindere respectiv reabilitare retele pe unele strazi din

orasul Huedin, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Lucrarile mentionate la art. 1 vor fi realizate de catre  Compania de Apa Somes SA in baza

unui protocol de executare a acestor lucrari, iar materialele necesare vor fi achitate din bugetul local, in

functie de posibilitatile financiare.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunica Companiei de Apa Somes SA, Institutiei Prefectului Judetul

Cluj, și Direcției economice din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.76/31.05.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 10

     Consilieri absenti:                5
     Votat pentru:        10

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela        Cozea Dan
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