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

                      H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea executării pe domeniul public al orașului Huedin, a lucrărilor necesare  obiectivului: 
Realizare rețea de fibră optică pentru servicii de comunicații electronice, UAT Huedin, sat Bicalatu, de 

către RCS&RDS SA București - PL Cluj. 

 
             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2020. 

Având în vedere adresa nr. 3692/12.05.2020, înaintată de RCS&RDS SA București P.L Cluj 

reprezentată prin dl. Ciursa Raul, prin care solicită aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al 

orașului Huedin, lucrări ce constau în instalarea unor tronsoane de fibră optică subterană, ce vor face 

legătura între rețeaua aeriană existentă (str. Ecaterina Varga – iesirea spre Bicalatu) și satul Bicalatu. 

Ținând seama de referatul nr. 3693/12.05.2020 înaintat de architect șef  UAT Huedin, prin care 

solicită aprobarea executării  pe domeniul public  al orașului Huedin a lucrărilor necesare  obiectivului: 

,,Realizare rețea de fibră optică pentru servicii de comunicații electronice, UAT Huedin, sat Bicalatu “. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3838/19.05.2020 înaintat de primar și  avizat de 

comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism la ședința din data de 25.05.2020. 

In conformitate cu prevederile art. 109 din Legea nr. 123/2012 cu modificările și completările 

ulterioare, art.129, alin.1, 2, lit.b, d, alin.4, lit.d,e, f, alin.7, lit. k, n, art.  196 alin. 1, lit.a din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  

     H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă executarea pe domeniul public al orașului Huedin, a lucrărilor necesare  

obiectivului: ,,Realizare rețea de fibră optică pentru servicii de comunicații electronice, UAT Huedin, sat 

Bicalatu “, de către RCS&RDS SA București P.L Cluj. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Transim SA, 

Compartimentul Guvernanța Corporativă și Direcția Economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 
Nr.70/29.05.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              12  
        Consilieri absenti    3 
        Votat pentru:   12 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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