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

      H O T Ă R Â R E
  privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin, pentru obiectivul :

CONDUCTĂ  DE RACORD GAZE NATURALE ȘI SRMP și APROBAREA TRANSMITERII
DREPTULUI DE FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT IN BAZA UNUI CONTRACT DE
COMODAT A SUPRAFETEI  DE 225 mp.

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.

Avand în vedere adresa nr.  6332/13.08.2019 înregistrată sub nr.7383/19.08.2019 respectiv adresa
nr. 6348/14.08.2019 a NOVA PAWER & GAS Cluj Napoca, în calitate de concesionar al serviciului public
de distribuție al gazelor naturale, cu  contractul nr. 45/05.09.2018, prin care solicită aprobarea executării
de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin, pentru obiectivul : CONDUCTĂ DE RACORD GAZE
NATURALE ȘI SRMP și APROBAREA TRANSMITERII DREPTULUI DE FOLOSINTA CU
TITLU GRATUIT IN BAZA UNUI CONTRACT DE COMODAT A SUPRAFETEI  DE 225 mp.

Prin acest proiect se propune executarea urmatoarelor lucrari:

Terenul pe care se execută stația și conducta racord aparține domeniului public al orasului Huedin,
teren înscris în C.F 50176 Huedin, nr. Cadastral 50176, constând în realizare conductă  racord gaze
naturale și stație reglare, măsurare, predare (SRMP), pentru alimentarea cu gaze naturale în orașul Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 7409/19.07.2019 înaintat de primar și avizat de
comisia  pentru amenajarea teritoriului, urbanism la ședința din data de 19.08.2019.

Tinând cont de prevederile art. 129, alin.1, 2, lit.b, d, alin.4, lit.d,e, f, alin.7, lit. k, n art. 109 si
urmatarele din legea nr. 123/2012, art. 196 alin. 1, lit.a privind Codul Administrativ.

    H O T Ă R Ă Ș T E

Art.  1.  Se  aprobă  realizarea  conductei  de  racord  gaze  naturale  și  stație  reglare,  măsurare,

predate(SRMP),pentru alimentarea cu gaze naturale în orașul Huedin, pe terenul înscris în C.F 50176, nr.

Cadastral 50176 Huedin.

Art. 2 Se aprobă transmiterea dreptului de folosință cu titlu gratuit a suprafeței de 225 mp., din

terenul apartinand domeniului public al orașului Huedin, teren înscris în C.F 50176, nr. cadastral 50176

Huedin, pe durata de existență  a construcției - Statie, reglare, măsurare, predare (SRMP Huedin), către

NOVA PAWER & GAS Cluj Napoca.

Art.3. Se aprobă  încheierea unui contract de comodat între orașul Huedin și NOVA PAWER &

GAS Cluj Napoca,  având ca obiect transmiterea spre folosință cu titlu gratuit  cu scop de utilitate publica

a terenului in suprafata de 225 mp, inscris in CF. C.F 50176, nr. cadastral 50176 Huedin, necesar

amplasării statiei de reglare, măsurare, predare ( SRMP Huedin), conform anexei la prezentul proiect de

hotărâre.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Serviciul Amenajarea

Teritoriului,  Urbanism din cadrul Primariei orașului  Huedin.

Nr.106/23.08.2019 Consilieri total:        15
                                                                                                       Consilieri prezenti: 12
                                                                                                       Consilieri absenți:   3

Votat pentru:        12
Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Farkaș Marius  Dan COZEA
LS………………………


