ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocarii Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2013, respectiv aprobarea însușirii
valorii de investiție a Ansamblului de Locuințe A.N.L, pentru tineri, situat în Huedin str. Gheorghe Doja
nr.7 respectiv Aleea 1 Mai
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2013.
Având în vedere adresele nr. 15829/15.01.2013, și nr.2244/12.02.2013 a Agenției Naționale
Pentru Locuinte, prin care se comunică valorile investițiilor celor 2 Ansambluri de locuinte A.N.L
realizate în orasul Huedin, respectiv Str. Gheorghe Doja și Aleea 1Mai, Protocolul de predare – primire
a celor două investiții A.N.L. nr. 1134/2011, cât și referatul nr. 2315/2013 înaintat de compartimentul
de gospodarie comunală și locativă, privind modificarea H.C.L nr. 5/2013, în sensul aprobării doar a
valorii investiției pentru cele două ansambluri de locuințe pentru tineri destinate închirierii din str.
Gheorghe Doja nr. 7, respectiv Aleea 1 Mai , Bl. 1,2,3,4.
Luand în considerare adresa Instituției Prefectului Județului Cluj nr. 2891/2013, prin care se
solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2013.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2321/2013 înaintat de primar și avizat de
Ţinând seama de prevederile art. 8, alin.2 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea ANL,
art.7,alin.6 din Legea nr. 114/1996, Legea nr. 213/1998 , 36, alin. 1, 2, 6, lit. b,d, alin.4, lit.e, alin.6,
lit.a, pct.17, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2013.
Art. 2 Se aprobă însușirea valorii de investiție a Ansamblului de Locuințe A.N.L. pentru
tineri, destinate închirierii, situat în orașul Huedin str. Gheorghe Doja nr. 7, cu 9 unități locative, și o
valoare totală de 1.301.544,67 lei cu TVA.
Art.3. Se aprobă însușirea valorii de investiție a Ansamblului de Locuințe A.N.L pentru tineri,
destinate închirieri, situat în orașul Huedin, str. Aleea 1 Mai , cu 44 unități locative, și o valoare totală
de 5.892.753,33 lei cu T.V.A astfel :
- Bloc nr. 1
1.471.801,45 lei
- Bloc nr. 2 . 1.473.479,30 lei
- Bloc nr. 3
1.475.472,88 lei
- Bloc nr. 4
1.471.999,70 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de
gospodărie comunală și locativă, respectiv direcția economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
prof. Șaitiș Cristina

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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