RO MANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adițional nr. 2/2015, privind completarea anexei nr. 1 ( bunuri de retur), la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 8/30.01.2015
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2015
In urma verificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică
în sistem centralizat, nr. 720 din 30.01.2015, anexa nr. 1 reprezentând bunurile de retur, comisia a constatat
faptul ca, s-a omis din lista bunurilor de retur, terenul aferent centralei termice pe rumeguș în suprafață de
1240 mp., teren aparținând domeniului public al Orașului Huedin care se regăsește în inventarul bunurilor
care apartin domeniului public al Orașului Huedin la pozitia 284, teren pe care este amplasata centrala și
depozitul de rumeguș, cât și căile de acces.
Ținând seama de referatul nr. 2676 din 20.03.2015 a biroului de urbanism și amenajarea teritoriului
și a planului de situație înregistrat sub același număr, depus de SC TOP SUN SRL, privind măsurătorile
pentru înscrierea în Cartea funciară, a suprafeței de teren aferentă Centralei termice pe rumeguș, respectiv
referatul nr.2698/20.03.2015 înaintat de comisia de inventariere a bunurilor care aparțin domeniul public al
orașului Huedin prin care solicită aprobarea complectării anexi nr. 1, și a procesului verval de predare
primire nr. 721/30.01.2015, prin înscrierea terenului aferent Centralei termice pe rumeguș situat în Huedin,
str. P-ța. Republicii., nr. 8, în suprafață de 1240 mp., având o valoare de inventar de 139029,00 lei.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2728/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
amenajarea teritoriului și urbanism, la ședința din data de 23.03.2015.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă Actul adițional nr. 2/2015, privind completarea anexei nr. 1 ( bunuri de retur), la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 8/30.01.2015, și a Procesului verbal de predare - primire nr. 721/30.01.2015,
prin înscrierea ca (bun de retur) a terenului aferent Centralei termice pe rumeguș situat în Huedin, str. P-ța.
Republicii., nr. 8, în suprafață de 1240 mp., având o valoare de inventar de 139.029,00 lei, conform anexei la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin.
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