
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 
                      H O T Ă R Â R E 

Privind  introducerea in Inventarul bunurilor apartinînd domeniului public al oraşului Huedin,  a 

elementelor de infrastructură publică Extinderea rețea canalizare pluvială str. Tăbăcarilor  

 
             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2020. 

Tinând seama de referatul nr. 3283/21.04.2020 înaintat de Haș Paul în calitate de architect al UAT 

oras Huedin, prin care propune aprobarea introducerii în inventarul bunurilor apartinand domeniului 

public al orașului Huedin, a extinderilor rețelelor de canalizare pluvială pe str. Tabacarilor, str. Molidului 

si str. A.Iancu, lucrari realizate in anul 2019.  

 Tinand seama de proiectul de hotarare nr.3315/22.04.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru amenajarea teritoriului la ședinta din data de 23.04.2020.  

 In baza prevederilor art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin.7, lit. k, m si art. 196 alin. 1, lit.a din OUG. nr. 

57/2019  privind Codul Administrativ. 

 

         H O T A R A S T E 

 

Art.1.Se aprobă introducerea in Inventarul bunurilor apartinînd domeniului public al oraşului 

Huedin, a elementelor de infrastructură publică Extinderea rețea canalizare pluvială str. Tăbăcarilor astfel: 

Nr.  
crt 

Cod  
clasificare 

 
Denumirea bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul dobandirii 
sau dupa caz 
anul darii in 

folosinta 

Valoare 
de 

inventar 
lei 

Situatia 
juridica 
actuala  

Nou  1.8.7 Extinderea rețea 

canalizare pluvială 

str. Tăbăcarilor 

Extinderea rețea 

canalizare  pluviala 

str. Tabacarilor  tub 

PVC, Dn 400 mm, 

L= 40 m 

2019 6.806,40  

 

 Art.2. Art.1.Se aprobă introducerea in Inventarul bunurilor apartinînd domeniului public al 

oraşului Huedin, a elementelor de infrastructură publică Extinderea rețea canalizare pluvială str. Molidului 

astfel: 

Nr.  
crt 

Cod  
clasificare 

 
Denumirea bunului 

Elemente de identificare Anul 
dobandirii sau 
dupa caz anul 

darii in 
folosinta 

Valoare 
de 

inventar 
lei 

Situatia 
juridica 
actuala  

Nou  1.8.7 Extinderea rețea 

canalizare pluvială 

str. Molidului 

Extinderea rețea 

canalizare  pluviala str. 

Molidului  tub PVC, Dn 

400 mm, L= 126 m 

2019 21.439,91  



 

Art.3. Art.1.Se aprobă introducerea in Inventarul bunurilor apartinînd domeniului public al 

oraşului Huedin, a elementelor de infrastructură publică Extinderea rețea canalizare pluvială str. A.Iancu  

astfel: 

Nr.  
crt 

Cod  
clasificare 

 
Denumirea bunului 

 
Elemente de identificare 

Anul 
dobandirii sau 
dupa caz anul 

darii in 
folosinta 

Valoare 
de 

inventar 
lei 

Situatia 
juridica 
actuala  

nou  1.8.7 Extinderea rețea 

canalizare pluvială 

str. A.Iancu  

Extinderea rețea 

canalizare  pluviala str. 

A.Iancu   tub PVC, Dn 

400 mm, L= 110 m 

2019 18.717,60  

            Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Urbanism, Directia 

Economica  din cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr.60 /29.04.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:  15  
        Consilieri absenti    0 
        Votat pentru:   15 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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