
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

               

      H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea achizitionarii a 700 litri de combustibil (motorină), pentru efectuarea lucrărilor de decolmatare a 

iazului apelor pluviale în zona  străzii Lăutarilor, de decolmatare a materialului aluvionar depus în zona  stației de 

epurare care îngustează secțiunea de scurgere a apei pe Valea Crișului  Repede, lucrări care vor fi executate de  către 

A.B.A Crișuri Oradea. 

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2020. 

 Având în vedere pagubele produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în orașul Huedin și 

ținând seama de procesul verbal  de constatare nr. 9842/30.07.2020 a comisiei numită prin Ordinul Prefectului nr. 

22/23.01.2020 - Comitetul Judetean Pentru Situații de Urgență Cluj, în urma deplasării în orașul Huedin s-a constatat 

că trebuie executate  lucrări de decolmatare a iazului apelor pluviale în zona  străzii Lăutarilor, de decolmatare a 

materialului aluvionar depus în zona  stației de epurare care îngustează secțiunea  de scurgere a apei pe Valea Crisului  

Repede, lucrari care vor fi executate de  de A.B.A Crișuri Oradea cu, condiția ca Primăria orasului Huedin să asigure 

consumul de motorină. 

 Ținând seama de referatul nr.5554/30.07.2020 înaintat de Nistor Spiru în calitate de referent Protecție Civilă, 

prin care propune aprobarea achiziționării a 700 litri de combustibil (motorină) pentru efectuarea lucrărilor de 

decolmatare a iazului apelor pluviale în zona străzii Lăutarilor, de decolmatare a materialului aluvionar depus în zona  

stației de epurare care îngustează secțiunea de scurgere a apei pe Valea Crisului  Repede, lucrari care vor fi executate 

de  de A.B.A Crișuri Oradea. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 5557/30.07.2020 înaintat de primar și avizat de comisia pentru 

acitvități ecobomico – financiare la ședința din data de 31.07.2020. 

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2, lit.b, alin.7,  lit.h, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ 

                  H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1. Se aprobă achizitionarea a 700 litri de combustibil (motorină), pentru efectuarea lucrărilor de 

decolmatare a iazului apelor pluviale în zona  străzii Lăutarilor, de decolmatare a materialului aluvionar depus în zona  

stației de epurare care îngustează secțiunea de scurgere a apei pe Valea Crișului  Repede, lucrări care vor fi executate 

de  către A.B.A Crișuri Oradea. 

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică  și biroul de protecție 

civilă din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 102/31.07.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              13 

        Consilieri absenti:    2  

                    Votat pentru:   13 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT Huedin, 

Resteman Florineta                                 Cozea Dan 


