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

       H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea   modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.16/25.01.2019 prin care s-a aprobat

scoaterea din Inventarul bunurilor 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.

 Ținând seama de referatul nr. 1259/17.01.2019 înaintat de dl. Ing. Oros Iuliu din cadrul biroului

de urbansim și amenajarea teritoriului, prin care propune aprobarea modificării H.C.L nr.16/25.01.2019

prin care s-a aprobat scoaterea din Inventarul bunurilor domeniului public al oraşului Huedin a  poziției

nr. 215 conductă alimentare cu apă - conductă aducţiune Bologa - Huedin  introdusă în anul 1978 cu

număr  inventar 1200283, la care s-a trecut greșit valoarea de inventar de 2052560.00 lei, valoarea de

inventar corectă fiind de 3.778.100 lei.

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 1780/15.02.2019 inaintat de primar si avizat de comisia

de urbanism si amenajarea teritoriului la seditna din data de 18.02.2019.

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  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.16/25.01.2019 prin care s-a aprobat

scoaterea din Inventarul bunurilor domeniului public al oraşului Huedin a  poziției  nr. 215 conductă

alimentare cu apă  - conductă  aducţiune Bologa – Huedin,  introdusă  în anul 1978 cu număr inventar

1200283 și valoarea de inventar de 2052560.00 lei, valoarea de inventar corectă fiind de 3.778.100 lei.

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

Teritoriului, Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.22/25.02.2019
                                                                                          Consilieri total: 15
                                                                                          Consilieri prezenti: 14

Consilieri absenti:          1
Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela Cozea Dan
LS………………………


