
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
              
             H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea concesionarea bunurilor având nr. cadastral 53863 formate din  centrala termică 

dezafectată, atelier și teren aferent în suprafață de 914 mp, situat în Huedin, P-ța Republicii, nr. 8, 

proprietatea Orașului  Huedin,  judetul Cluj, către Compania de Apă Someș S.A, pentru amenajarea unui 
atelier și a unui garaj. 
 
              Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2020. 

Avînd în vedere cererea nr.246 din 12.05.2020 a Companiei de Apă Someș SA – Sucursala 
Huedin,  prin care se solicită transmiterea în folosință gratuită a centralei termice dezafectate, a atelierului 
și a terenului aferent în suprafață de 914 mp., având nr. cadastral 53863, situate în Huedin, P-ța Republicii, 

nr.8, pentru amenajarea unui atelier și a unui garaj. Clădirile și terenul aparțin domeniului public al 

orașului Huedin. Atelierul și garajul propus vor deservi Compania de Apă Someș SA – Sucursala Huedin. 
 Ținând seama de  referatul nr. 4528/19.06.2020 înaintat de ing. Haș Paul în calitate de arhitect al 

UAT Huedin, prin care propune aprobarea transmiterii în folosință gratuită a centralei termice dezafectate, 
a atelierului și a terenul aferent în suprafață de 914 mp., situat în Huedin, P-ța Republicii, nr.8, pentru 

amenajarea unui atelier și a unui garaj. 
   Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4540/19.06.2020 înaintat de primar și avizat de  
comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism la ședința din data de 22.06.2020. 

       In temeiul prevederilor art 10 și art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, ale art. 17, art. 18 alin 2, articolele 21-24 si art 41 alin 1 din  Legea  nr. 241/2006 privind serviciul 
de alimentare cu apă şi de canalizare, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică, cu modificările și completările ulterioare, art.129, alin. 2 lit. d si alin 7 lit. n, art. 139 alin 1,  196 
(1) litera a, art. 315 din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
           H O T A R A S T E  

Art.1. Se aprobă concesionarea bunurilor având nr. cadastral 53863 formate din centrala termică 

dezafectată, atelier și teren aferent în suprafață de 914 mp, situat în Huedin, P-ța Republicii, nr. 8, 

proprietatea Orașului  Huedin, judetul Cluj, către Compania de Apă Someș S.A, pentru amenajarea unui 
atelier și a unui garaj. 

Art.2. Se împuternicește Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul 
Hidrografic Someș-Tisa, prin reprezentantul său legal să semneze în numele și pentru Orașul Huedin, 
judetul Cluj, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu 
apă/canalizare, încheiat cu Compania de Apă Someș S.A., care va avea ca obiect imobilul cu nr. cadastral 

53863 
Art.3. Durata concesiunii acestor bunuri către Compania de Apă Someș S.A este pe durata 

existenței Contractului  de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare, semnat între 

Asociatia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, al cărei 

membru este Orașul Huedin, Judetul Cluj și  Compania de Apă Somes S.A.  
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Amenajarea 

Teritoriului, Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 
 

Nr. 82/26.06.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              15  
        Votat pentru:   15 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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