R OMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezafectării construcției ,,Clădire cu o cameră transcrieri” dată în folosință în
data de 01.01.1980, cuprinsă în domeniul privat al orașului Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2015.
Având în vedere referatul nr.4969/29.05.2015 înaintat de compartimentul U.A.T din cadrul Primăriei
Huedin, respectiv referatul nr. 3038/2015 a Administratiei Pieții, prin care informeaza ca terenul in suprafata
de 21,78 mp din incinta Tirgului de animale a Orasului Huedin din str.Horea nr.101 apartine firmei SC CUIB
PROJECT SRL, TEREN pe care este amplasata constructia-Cladire cu o camera transcrieri , data in
folosinta la data de 01,01,1980 , cuprinsa in inventarul domeniului privat al Orasului Huedin la valoarea de
19136,40 lei și propune dezafectarea constructiei actuale si reconstruirea tot in perimetrul Targului de
animale pe terenul proprietate a Orasului Huedin, cheltuelile cu mutarea constructiei urmand a fi suporttate
din bugetul local al Orasului Huedin si tinand seama de referatul nr. 4988/29.05.2015 inaintat de directia
economica din cadrul Primariei orasului Huedin.
Luând in considerare proiectul de hotărâre nr. 4970/2015 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 29.05.2015
Ținând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a , pct.19 şi art. 45 din legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă dezafectarea construcției ,,Clădire cu o cameră transcrieri” dată în folosință în data
de 01.01.1980, cup rinsă în domeniul privat al orașului Huedin, cu valoarea de 19136,40 lei;
Art.2. Se aprobă amplasarea și reconstruirea imobilului -Clădire cu o cameră transcrieri, pe un teren
în interiorul oborului de animale, proprietate a orașului Huedin în vederea deservirii activității cabinetului
medical-veterinar al Direcției Sanitar Veterinare Cluj .
Art.3. Se aprobă cheltuelile aferente reconstruirii imobilului - Cladire cu o cameră transcrieri pe un
teren în interiorul oborului de animale din bugetul local al Orasului Huedin;
Art.4. Se aprobă închirierea terenului de 21,78 mp., proprietate a firmei SC CUIB PROJECT SRL
pe care se află construcția-clădire, cu o camera transcrieri, pe perioada determinată până la 31.12.2015,
respectiv până la data reconstruirii construcției Clădire cu o cameră transcrieri .
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratia pietei si oborului
și directia economică din cadrul Primăriei orasului Huedin.
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