ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HO T Ă RÂ R E
privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 136/30.10.2015,
respectiv introducerea valorii de 43.165.533,58 lei, reprezentând cuantumul elementelor de infrastructură de
utilități de apă – canal, aprobate spre concesionare către SC COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinara din data de 27.11.2015.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 75/29.05.2015, prin care sa aprobat Inventarul
bunurilor care aparțin Domeniului public al Orașului Huedin.
Ținând seama de referatul nr. 10.004/20.11.2015 înaintat de ing. Oros Iuliu din cadrul
compartimentului de urbanism, prin care solicită aprobarea concesionării unor bunuri reprezentând
elemente elemente de infrastructură de utilităti apă – canal din Inventarul Bunurilor Domeniului Public al
Orasului Huedin către SC Compania de Apa Somes SA, prin Asociatia de Dezvoltare Regionala pentru
dezvoltarea Infrastructuri din bazinul Hidrografic Somes – Tisa, respectiv referatul nr. 10.065/20.11.2015
privind modificarea art.1 din HCL. nr. 136/30.10.2015, în sensul corectarii valorii totale a elementelor ce
urmează a se concesiona, respectiv 43.165.533,58 lei, în loc de 41.658.214,45 lei.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 10064/23.11.2015 înaintat de primar și avizat de comisia de
urbanism și amenajarea teritoriului, la ședinta din data de 23.11.2015.
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, HG.nr. 969/2002 privind atestarea Domeniului Public al Judetului Cluj, art.36 alin.2, lit.b, alin.4,
lit.d, , alin.6, lit.a,pct.1 și art.45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea
286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 136/30.10.2015,
respectiv introducerea valorii de 43.165.533,58 lei, reprezentand cuantumul elementelor de infrastructură de
utilitati de apă – canal, aprobate spre concesionare către SC COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 136/2015, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de urbaism și
amenajarea teritoriului, respectiv Direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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