
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea realizarea  obiectivului:,, Inființare  rețea de distribuție a gazelor naturale de 

presiune medie și branșamente gaze naturale de presiune medie ,,  pe domeniul public  sau privat al 

orașului Huedin. 

 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr. 

57/2019. 

Având în vedere cererea înaintatqa de S.C VEXANO S.R.L Satu Mare, înregistrată sub nr. 9867 

din 04.11.2019 pentru adoptarea unei hotarari a Consiliului Local Huedin cu privire la APROBAREA 

REALIZARII OBIECTIVULUI “INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE  A GAZELOR NATURALE 

DE PRESIUNE MEDIE SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE DE PRESIUNE MEDIE” PE 

DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT ORASENESC in favoarea Nova Power & Gas SRL în calitate de 

concesionar al Serviciului public de distribuție a gazelor naturale nr. 45/05.09.2018. 

   Terenul pe care se execută investiția aparține domeniului public și privat al orașului Huedin, fiind 

aprobată folosirea cu titlu gratuit a terenurilor proprietate publica a orașului Huedin, ocupate de 

obiectivele sistemului de distributie a gazelor naturale, pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, 

întreținere, reparații, în condițiile legii conform Hotărârii Consiliului Local nr. 180/09.12.2014. 

Conform HCL 76/30.04.2014 se aproba “Vizarea spre neschimbare” a planurilor de incadrare  

pentru investitia “Infiintare Sistem de Distributie Gaze Naturale in Orasul Huedin”. 

Tinand seama de referatul nr.  9867/18.11.2019 inaintta de  ing. Has paul in calitate de architect 

sef al UAT Huedin, prin care solicita aporbarea realizarea  obiectivului:,, Inființare  rețea de distribuție 

a gazelor naturale de presiune medie și branșamente gaze naturale de presiune medie ,,  pe 

domeniul public  sau privat al orașului Huedin. 

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 10317/20.11.2019 inaintat de primar și avizat de 

comisia de urbanism si amenajare a teritoriului la ședinta din data de 25.11.2019. 

Conform prevederilor  art. 109, 138, alin.2, lit.d din Legea nr. 123/2012 a Energiei Electrice si a Gazelor 

Naturale, 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  obiectivului:,, Inființare  rețea de distribuție a gazelor naturale de 

presiune medie și branșamente gaze naturale de presiune medie ,,  pe domeniul public  sau privat al 

orașului Huedin. 

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Amenajarea 

Teritoriului, Urbanism  din cadrul  Primariei orașului Huedin. 

Nr.164/29.11.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  12 

        Consilieri absenți:    3 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                      Cozea Dan 

LS……………………… 


