ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea executarea de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere necesitatea executării de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin pentru
obiectivul: REAMENAJARE TROTUARE ȘI SPAȚII VERZI ȘI SCOATEREA LA LIMITA DE
PROPRIETATE A CAMINELOR DE APOMETRU PENTRU IMOBILELE SITUATE PE
STRADA HOREA IN ORAȘUL HUEDIN.
Prin acest proiect se propune : reamenajarea și modernizarea trotuarelor de pe ambele părți ale
drumului național DN1 (E60) , amenajare spații verzi și scoaterea la limita de proprietate a caminelor de
apometru pe partea stângă, direcția spre Oradea.
Ținând seaam de referatul nr. 5449/16.06.2017 prin care solicită aprobarea executării lucrărilor pe
domeniul public sau privat al orașului Huedin, menționând că partea de amenajare trotuare și spații verzi a
fost aprobată în lista de investiții din anul 2017 iar scoaterea la limita de proprietate a căminelor de
apometru se va realiza de către Compania de Apă Someș SA.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 5521/19.06.2017 înaintat de primar și avizat de
comisia de urbanism și amenajarea teritoriului la ședința din data de 20.06.2017.
Luând în considerare prevederile art 36, alin.,2, lit. c, , , alin 5 lit.c, alin.6 lit.a, pct.10,11 şi
art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă executarea de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin, pentru obiectivul:
REAMENAJARE TROTUARE ȘI SPAȚII VERZI ȘI SCOATEREA LA LIMITA DE
PROPRIETATE A CAMINELOR DE APOMETRU PENTRU IMOBILELE SITUATE PE
STRADA HOREA ÎN ORAȘUL HUEDIN.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul de urbanism
si amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
prof. Biro Lajos
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