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

  H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea scoaterii din Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al oraşului

Huedin a poziției nr. 215 ,,conductă alimentare cu apă - conductă aducţiune Bologa – Huedin”.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

 În urma adresei nr.  36215 din 13 12 2018 a Companiei de apa Someş  SA şi din verificările

efectuate am constatat că mijlocul fix  conducta alimentare cu apă- conducta aducţiune Bologa - Huedin

este înscris în două poziţii în Inventarul bunurilor domeniului public al oraşului Huedin respectiv pozitita

nr.  215 introdusă în anul 1978 cu numar de  inventar 1200283 şi pozitia nr. 515 introdusă în anul 2008 cu

numar de  inventar 1200132.

Ținând seama de referatul nr. 742/ 17.01.2019 înaintat de dl. Ing. Oros Iuliu din cadrul biroului de

urbansim și amenajarea teritoriului, prin care propune aprobarea scoaterii din Inventarul bunurilor

domeniului public al oraşului Huedin a  pozitiei  215 conductă alimentare cu apă  - conductă  aducţiune

Bologa - Huedin  introdusă în anul 1978 cu număr  inventar 1200283,  valoare de inventar de 2052560.00

lei.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 775/18.01.2019 înaintat de primar și avizat de

administratie publică, juridica, de disciplină la ședinta din data de 21.01.2019.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 1 şi  art. 45   din Legea  nr.

215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

         H O T A R A S T E

Art.1. Se aprobă  scoaterea din Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al oraşului

Huedin a poziției nr. 215 ,,conductă alimentare cu apă - conductă aducţiune Bologa - Huedin”  introdusă

în anul 1978 cu număr de inventar 1200283, avand  valoarea de inventar de 2052560.00 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  biroul de urbansim si

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orașului Huedin.

Nr.16/25.01.2019 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenti:   2
Votat pentru: 13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela              Cozea Dan
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