
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                               H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea punerii la dispoziție a terenului - domeniul public, pentru executarea lucrărilor aferente  ,,

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014 – 
2020”, și pentru realizarea obiectivului de investiții în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), 
ce vizează realizarea investițiilor propuse în Lista de investiții  prioritare pentru sectorul de apă și apă uzată, ce se va 
realiza în UAT Huedin

             Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17.06.2016.
    Având în vedere adresa nr. 10296/DD/UIP/2016 a Companiei de Apă Someș SA Cluj, privind obținerea 
finanțării pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în 
perioada 2014 – 2020” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), ce vizează realizarea 
investițiilor propuse în Lista de investiții  prioritare pentru sectorul de apă și apă uzată, ce se va realiza în UAT 
Huedin și luând în considerare Ghidul Solicitantului, AP 3.OS 3.2.

Luând în considerare referatul nr.5155/16.06.2016 înaintat de ing. Oros Iuliu din cadrul biroului de urbanism
și amenajarea teritoriului.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 5156/16.06.2016 înaintat de primar și avizat de comisia de urbanism și
amenajarea teritoriului la ședinta din data de 17.06.2016. 

Luând în  considerare  prevederile  Legii  nr.  213/1998,  privind  proprietatea  publică  și  regimul  juridic  al
acesteia,  H.G 969/1999 de aprobare a inventarului  bunurilor  aparținand domeniului  public  al județului  Cluj,  și
Hotărârea Consiliului Local nr. 47/26.04.2016, respectiv art. 36, alin2 , lit.b, c, d, alin.4, lit.d, , alin.5, lit.c alin.6. 14
şi art. 46  din Legea  nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

    H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1.  Se aprobă punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a  infrastructurii de apă și apă
uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” ce urmeazǎ a fi implementat de Compania de Apǎ SOMEŞ
S.A., a terenului pentru realizarea obiectului de investiţii “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă
și  apă uzată în UAT Huedin” din cadrul proiectului,  teren identificat  conform Plan de situație vizat de O.C.P.I
conform PVR nr.  3298/2015,  3287/2015, 3288/2015, 3293/2015,  3282/2015,  3285/2015,  3289/2015,  3291/2015,
3291/2015, 3290/2015, 3295/2015 (Anexa 1), din care face parte integrantă.

Art. 2. Obiectul de investiţii “Extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă si apă uzată în UAT
Huedin (Huedin)”, aferent proiectului ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, se va construi/extinde/reabilita pe terenul care se află în domeniul
public al UAT Huedin, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.

Art. 3.(1) Se emite acordul Consiliului Local, în calitate de proprietar pentru executarea  lucrărilor aferente
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-
2020 pe domeniul public.

         (2) Prezentul acord se emite în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrările prevăzute la
alineatul (1).

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredințează Compania de Apă Someș SA Cluj, si
se comunică Primarului orasului Huedin, și Institutiei Prefectului Judetului Cluj.

 Nr. 57/17.06.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:   2
Votat pentru:                           13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela Cozea Dan

            


