ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii contractului de furnizare a apei potabile și canal, respectiv pentru canalizare, cu
Compania de Apă Someș SA Cluj, pentru blocul de locuințe, format din 9 apartamente, situat în Huedin str. Fildului nr.
59.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2014.
Având în vedere cererea nr. 8829 din 14.11.2014, depusă de Otvoș Bela, chiriaș al blocului situat în Huedin, str.
Fildului, nr. 59, ap. 7, jud. Cluj, privind rezilierea contractului de furnizare apei potabile pe numele acestei persoane
având ca beneficiari toți locatarii fără posibilitate de partajere a consumului și încasare a prețului apei potabile,și
ținând seama de necesitatea adoptarii unor masuri de contabilizare pe apartamente atat a consumului efectiv cat si de
stabilire a sumelor de plata pe fiecare chirias in parte.
Luând în considerare somația de plată nr. 399/2014 a SC Cmpania de Apă Someș SA Cluj.
Ținând seama de refaratul nr. 9053/21.11.2014 înaintat de inspector Handraluca Mircea din cadrul primariei
orasului Huedin.
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 9064/2014 inaintat de primar si avizat de comisia de administrație
publică la ședința din data de 24.11.2014.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, d, alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 14 şi art. 45 din legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTARASTE
Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de furnizare a apei potabile și canal, respectiv pentru canalizare cu
Compania de Apă Someș SA Cluj, pentru blocul de locuințe, format din 9 apartamente, situat în Huedin str. Fildului nr.
59.
Art.2. Cuantumul consumului serviciilor de apă potabilă respectiv canalizare și stabilirea sumelor de plată, se va
realiza conform normativelor în vigoare defalcat în funcție de contorizarea acestui consum la intrarea în bloc.
Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul spatiu locativ din cadrul
Primariei Orasului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan
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