ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării art. 1, 2 din Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 172/2009,
referitor la schimb terenuri cu SC Montana Tour SRL Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2011
Având în vedere adresa nr. 2542/2011, depusă de SC MONTANA TOUR SRL, prin care se
solicită modificarea art. 1, 2 din HCL. nr. 172/2009 prin care s-a aprobat efectuarea unui schimb de
terenuri, în sensul corectării suprafeţei de la 344 mp la 280 mp, eroare cauzată de măsurătorile
efectuate la întocmirea documentaţiei cadastrale cît şi referatul nr. 2543/2011 înaintat de ing. Oros
Iuliu din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2544/2011 înaintat de Primar şi avizat de
Comisia de Urbanism la şedinţa din data de 21.03.2011.
Tinand seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, şi art. 45 din legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTARASTE
Art. 1 Prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2009 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
- Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în CF. 606 cu nr. top ing. 1275 şi formarea
unui lot nou cu nr. top 1275/2 în suprafaţa de 280 mp, teren care va face obiectul
schimbului de teren cu SC Montana Tours SRL Huedin şi
- unui lot nou nr, top ing. 1275/1 cu suprafaţa rămasă, care rămâne pe vechiul
proprietar, respectiv oraşul Huedin.
Art.2. Prevederile art. 2 din HCL nr. 172/2009 se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:
Se aprobă efectuarea unui schimb de teren între oraşul Huedin prin Consiliul Local şi SC
Montana Tours SRL Huedin, terenuri situate în str. Pr. A.Munteanu nr. 71, în suprafaţă de 280 mp
astfel:
- SC Montana Tours SRLoferă terenul în suprafaţă de 280 mp din CF 5188 – Huedin,
nr.cadastral 152/2, CF 5282- Huedin, nr. cadastral 155/1, CF 5281 – Huedin, nr. cad. 154/1, terenuri
libere se sarcini şi de contrucţii.
- Oraşul Huedin prin Consiliul Local oferă terenul în suprafaţa de 280 mp din CF
606 Huedin, nr. top 1275/2.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul UAT
din cadrul Primăriei Huedin.
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