R O MANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobă Pocesul Verbal de inventariere nr. 3719/DGA/SP/08.02.2019 și a listei de
inventariere la data de 31.12.2018, a bunurilor din domeniul public de pe raza orașului Huedin date în
concesiune Companiei de Apă Someș SA Cluj, prin Procesul Verbal nr. 9624/30.06.2006.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere Procesul Verbal de inventariere nr. 3719/DGA/SP/08.02.2019, al Companiei de
Apa Somes SA Cluj privind inventarierea bunurilor din domeniul public de pe raza orasului Huedin date
in concesiune Companiei de Apa Somes SA Cluj prin Procesul Verbal nr. 9624/30.06.2006.
Ținând seama de Actele adiționale la Contractul de delgare a gestiunii seriviciului de alimentare
cu apă și canalizare nr. 15/19.03.2009, 64/21.02.2011, 123/05.02.2013, 235/05.04.2016, 263/09.03.2017,
307/08.11.2017 si 370/11.12.2018 respecitv referatul nr. 3073/22.03.2019 înaintat de ing. Oros Iuliu, prin
care propune aprobarea listei cu bunurile date în concesiune Companiei de Apă Somes SA la data
31.12.2018.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3116/22.03.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 25.03.2019.
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.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă Pocesul Verbal de inventariere nr. 3719/DGA/SP/08.02.2019 și a listei de
inventariere la data de 31.12.2018, a bunurilor din domeniul public de pe raza orașului Huedin date în
concesiune Companiei de Apă Someș SA Cluj, prin Procesul Verbal nr. 9624/30.06.2006, conform anexei
la prezenta hotarare.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul amenajarea
teritoriului, urbansim , Directia economica din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 37/29.03.2019
Consilieri total:
Consilieri prezenti:
Consilieri absenti:
Votat pentru:
Preşedinte de şedinţă,
Cozea Marinela
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

15
13
2
13

