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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
   aprobare  introducerea  în invenrtarul bunurilor care apartin domeniului public  al orașului 
Huedin  a obiectivului  - Prelungire reţea de apă - Cetatea Veche

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere adresa nr. 2052/DE/SF/2017  înaintată de SC Compania de Apă Someș  SA,   prin

care solicită introducerea în invenrtarul bunurilor care apartin domeniului public  al orașului Huedin  a 

obiectivului "Prelungire reţea de apă PEID, Dn 63 mm, L= 548 ml, Dn 25 mm L= 30 ml " cu valoare de 

inventar de 15,068.94 lei, prin prelungirea  a conductei de apa dn 110.50 PE și branșamente(4 buc) 

Cetatea Veche, poziția 517 din inventar .

Tinând seama de  referatul nr. 1601/20.02.2017 înaintat de biroul de urbanism din cadrul Primariei
Huedin prin care propune introducerea în invenrtarul bunurilor care apartin domeniului public  al orașului
Huedin  a obiectivului "Prelungire reţea de apă PEID, Dn 63 mm, L= 548 ml, Dn 25 mm L= 30 ml " cu
valoare de inventar de 15,068.94 lei, prin prelungirea  a conductei de apa dn 110.50 PE și branșamente(4
buc) Cetatea Veche, poziția 517 din inventar.

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 1628/20.02.2017 inaintat de primar și avizat de comisia
de urbanism si amenajarea teritoriului la sedinta din data de 20.02.2017.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic
al  acesteia,  H.G  nr.  969/2002 privind  atestarea  domeniului  public  al  județului  Cluj,  cu  modificările
ulterioare, art. 36, alin.2, lit.c , d lit.b, alin.4, lit.f, alin.5, lit.c, alin.6, lit.a pct.14 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 introducerea  în invenrtarul bunurilor care apar'in domeniului public  al orașului

Huedin  a obiectivului "Prelungire reţea de apă PEID, Dn 63 mm, L= 548 ml, Dn 25 mm L= 30 ml " cu

valoare de inventar de 15,068.94 lei, prin prelungirea conductei de apa dn 110.50 PE și branșamente(4

buc) Cetatea Veche, poziția 517 din inventar.

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

amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei orașului Huedin.    

Nr. 23/24.02.2017 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
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