ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 80.000 lei din bugetul pe anul 2013 pentru
achizitionarea unui teren în suprafața de 1613 mp, în P.ța Republicii nr.8
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
22.02.2013.
Având în vedere referatul nr. 5802/2012 înaintat de compartimentul
achiziții publice, privind alocarea sumei necesare pentru achizitionarea unui
teren în suprafată de 1613 mp, situat în P.ta Republicii nr. 8, respectiv referatul
nr. 1408/2013 înaintat de biroul de urbanism și amenajarea teritoriului și a
planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate a terenului pe
care vor fi amplasate boxe de depozitare lemne de foc pentru locatarii blocurilor
din P.ta Republicii nr. 8, respectiv amenajarea unor spatii verzi.
Tinand seama de raportul de evaluare a terenului în suprafață de 1618 mp
înscris în C.F 1917 – Huedin, nr. top 250/3, 249/1.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1323/ 14.02.2013, înaintat
de primar și avizat de comisia pentru activități economico- financiare la ședința
din data de 19.02.2013.
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.d, alin. 6, lit.a, pct.11 şi art. 45
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea
286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă achiziționarea terenului înscris în C.F 1917- Huedin, nr.
top 250/3, 249/1 în suprafață de 1613 mp, teren situat în P.ta Republicii nr. 8, în
vederea amenajării unor boxe speciale destinate depozitarii de lemne foc pentru
locatarii domiciliați în P.ta Republicii nr. 8.
Art.2.Se aprobă alocarea sumei de 80.000 lei din bugetul pe anul 2013,
pentru achiziționarea terenului prevăzut la art.1 din prezeta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
directia economică și compartimentul U.A.T din cadrul Primariei Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Secretar,
prof. Șaitiș Cristina
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