ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit, de către viitorul concesionar al Serviciului de
distribuție gaze naturale, a terenurilor proprietatea publică a orașului Huedin, ocupate de obiectivele sistemului de
distribuție a gazelor naturale
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.12.2014.
Având în vedere adresa nr. 173036/08.12.2014 a Ministerului Economiei prin Direcția Generală Resurse
Minerale și Dezvoltarea Rurală a Zonelor Industriale, privind demararea procedurii de licitație publică deschisă pentru
atribuirea Contractului de concesiune a serviciului de distribuție gaze naturale în orașul Huedin, prin care se solicită
aprobarea punerii la dispoziția viitorului concesionar a serviciului de distribuție cu titlu gratuit pe perioada concesiunii,
a terenurilor proprietate publică aferent ocupate de obiectivele sistemului de distribuție a gazelor pentru realizarea
lucrarilor de executie, operare, întreținere, reparații, respectiv avizarea dreptului de uz și servitute al viitorului
concesionar al rețelei de distribuție asupra terenurilor și altor bunuri proprietate publică, acitivităților desfășurate de
persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităților, pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare,
respectiv de exploatare și întreținere a acestor capacității.
Luând în considerare referatul nr. 9487/09.12.2014 înaintat de Czondi Eugen în calitate de responsabil achizitii
publice din cadrul Primăriei Huedin, privind aviizarea solicitărilor Ministerului Economiei.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9495/2014 înaintat de primar și avizat de comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism la ședința din data de 09.12.2014.
Ţinând seama de prevederile art. 109, 138, alin.2, lit.d din Legea nr. 123/2012 a Energiei Electrice si a Gazelor
Naturale, art. 36, alin.1, 2, lit.b, c, d, alin.4, lit.d, alin.5, lit.a, alin.6, lit.a. pct. 14, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă folosirea cu titlu gratuit, de către viitorul concesionar al Serviciului de distribuție gaze
naturale, a terenurilor proprietatea publică a orașului Huedin, ocupate de obiectivele sistemului de distribuție a gazelor
naturale, pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere, reparații, în condițiile legii.
Art.2. Se avizează dreptul de uz și servitute al viitorului concesionar al rețelei de distribuție a gazului metan în
orașul Huedin, asupra terenurilor și altor bunuri proprietate publică, acitivităților desfășurate de persoane fizice sau
juridice în vercinatatea capacităților, pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de
exploatare și întreținere a acestor capacității.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de Achiziții Publice și
Direcția economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin.
Nr. 180/09.12.2014

Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan
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