ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Huedin, în domeniul privat al orașului
Huedin, a locuinței sociale situată în Huedin, str. Horea nr. 4, ap.6, în suprafață utilă de 40,62 mp, sub
denumirea generică de locuință.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.08.2015.
Având în vedere cererea nr. 2944/2015 depusa de d.na Ilea maria in calitate de titular al contractului
de inchiriere nr. 5940/2014 pentru locuinta sociala situata in Huedin, str. Horea nr. 4, ap.6, prin care solicită
aprobarea cumpărării acestei locuinte, respectiv referatul nr. 7311/2015 inaintat de insp. Handraluca Mircea
privind aprobarea trecerii locuintei mentionata anterior din Inventarul bunurilor aparținând domeniului
public în inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al orașului Huedin.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 7433/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de
administrație publică la ședinta din data de 24.08.2015.
Luând în considerare prevederile anexei 1 la HG 505/2010, care modfică HG nr. 969/2002, art.10, 15
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , art.39 din legea nr.
114/1996 privind Legea locuintei, art.9, 14 din legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juriidce a
unor imobile cu destinație de locuințe, 36, alin. 2, lit. c , d, alin 5 lit. b, alin.6 lit.a, pct.3 şi art. 45 din Legea
nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Huedin, în domeniul privat al orașului
Huedin, a locuinței sociale situată în Huedin, str. Horea nr. 4, ap.6, în suprafață utilă de 40,62 mp, sub
denumirea generică de locuință.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de gospodărie
comunală și locativă din cadrul Primăriei Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Farkaș Marius
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