
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                               H O T Ă R Â R E
          privind aprobarea acordului si avizului  pentru documentatia tehnica depusă de Compania de Apă Somes SA
pentru derularea ,,Proiectului  regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj, și Salaj în
perioada 2014 – 2020,,

  Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2016

Având în vedere adresa nr. 4298/18.02.2016 a Companiei de Apa Somes SA Cluj, prin care solicita emiterea

acordului  si  avizului  pentru lucrari  pe  domeniul  public  al orasului  Huedin  in  cadrul  ,,  Proiectului   regional  de

dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din județele Cluj, si Salaj in perioada 2014 - 2020, 

În  conformitate  cu   Certificatul  de  Urbanism nr.  272/2015  emis  de  Consiliul  Județean  Cluj  in  cadrul

Proiectului  regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din județele Cluj, si Salaj in perioada 2014 –

2020,respectiv referatul nr.1698/22.02.2016 înaintat de compartimentul de biroul de urbanism din cadrul Primariei

Huedin, cu privire la obtinerea acordului si avizului pentru lucrari pe domeniul public al orasului Huedin in cadrul ,,

Proiectului  regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din județele Cluj, si Salaj in perioada 2014 –

2020.

Luând în considerare proiectul  de hotărâre nr. 1703/22.02.2016 înaintat de primar ș iavizat de comisia

pentru amenajarea teritoriului, urbanism la ședința din data de 22.02.2016.

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

HG nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, cu modificarile ulterioare, art. 36, alin.2, lit.c ,

d lit.b, alin.4, lit.f, alin.5, lit.c, alin.6, lit.a pct.14 şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale

republicată.

       H O T Ă R Ă Ș T E

    Art. 1 Se acordă, în baza documentației tehnice aferente, dreptul Companiei de Apă Someș SA, în vederea

efectuării de lucrări pentru  derularea ,,Proiectului  regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din

județele Cluj, și Salaj în perioada 2014 – 2020,, conform anexelor la prezenta hotărâre.

  Art.2. Se avizează, în baza documentației tehnice, efectuarea lucrărilor  pe domeniul public al orașului

Huedin , de către Compania de Apă Someș SA în cadrul ,,Proiectului  regional de dezvoltare a infrastructurii de apă

și apă uzată din județele Cluj și Salaj în perioada 2014 – 2020,,.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează biroul de urbanism și amenajarea

teritoriului, Directia economică  din cadrul Primăriei Orașului Huedin și  Compania de Apă Someș SA.

 

Nr. 23/26.02.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:                  1
Votat pentru:                              14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


