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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
   privind  aprobarea  amplasării  racordurilor/branșamentelor pe domeniul public al orașului 
Huedin, prin racordarea la rețeua de distribuție de joasă tensiune de 0.4 kV în vedrea realizării lucrărilor 
de închidere a depozitului neconform de deșeuri Huedin. 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere  cererea nr. 819/25.01.2017, înaintată  de Nord Conforest SA lider al asocierii,, 

Nord Conforest SA, Interdevelopment SRL, Finara SRL,  prin care solicită amplasarea racordurilor/ 

branșamentelor pe domeniul public al orașului Huedin, prin racordarea la rețeua de distribuție  de joasă  

tensiune de 0.4 kV, în vederea  realizării lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deșeuri 

Huedin.  Distribuția energiei electrice se va face prin intermediul unui tablou general alimentat de la 

blocul de măsură și protecție (BMPT) care va alimenta cabina poarta , cele trei pompe de levigat din 

puțurile P1 , P3 , P7 și stâlpul de iluminat pentru iluminarea cabinei poarta și a platformelor. 

Ținând seama de referatul nr. 838/25.01.2017 înaintat de ing. Haș Paul Dorel în calitate de arhitect

șef al orașului Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 840/25.01.2017 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism la ședința din data de 25.01.2017.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 

a Administraţiei Publice Locale republicată.

 H O T Ă R Ă Ș T E

    Art.  1. Se aprobă amplasarea racordurilor/branșamentelor pe domeniul public al orașului 

Huedin, prin racordarea la rețeua de distribuție de joasă tensiune de 0.4 kV în vedrea realizării lucrărilor 

de închidere a depozitului neconform de deșeuri Huedin.  

 Art.2.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  biroul  de  urbanism  si

amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 12/31.01.2017 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
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