ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de transmitere din proprietatea publica a
statului, în proprietatea publică a orașului Huedin, a imobilului situat în
P.ța Republicii nr. 40
(fosta U.M).
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.09.2012.
Având în vedere referatul nr. 7622/2012, înaintat de compartimentul
urbanism din cadrul Primăriei Huedin, privind necesitatea demarării
procedurilor legale pentru transmiterea unui imobil situat în oraşul Huedin, str.
P.ţa Republicii nr. 40, din proprietatea publică a Statutului şi administrarea M.A.I,
în proprietatea publică a oraşului şi administrarea Consiliului Local Huedin.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 7660/2012 înaintat de primar și
avizat de comisia de urbanism la ședința din data de 24.09.2012.
Luînd în considerare prevederile H.G nr. 794/2005, art. 12, din legea nr.
213/1998 privind proprietatea publică, respectiv art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.a,şi
art.45 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă solicitarea de transmitere din proprietatea publică a
Statului şi administrarea M.A.I, în proprietatea publică a oraşului şi
administrarea Consiliului Local Huedin, a imobilului situat în Huedin, str. P.ţa
Republicii nr. 40, conform datelor de identificare anexate prezentei hotarari:
Locul unde
este situat
imobilul care
se
transmite

Persoana
juridica
de la care se
transmite
imobilul

Oraşul
Huedin,
Piata
Republicii
nr. 40,
judetul Cluj

Statul
Român,Ministeru
l Administraţiei
şi Internelor

Persoana
juridică la
care se
transmite
imobilul

Codul de clasificare
din inventarul
bunurilor aflate in
administrarea
Ministerului
Apărării Naţionale,
care alcătuiesc
domeniul public al
statului
Statul Român,
 Imobil
Oraşul Huedin
2465
in
administrarea
 Cod. 8.29.09
Consiliului
Local Huedin
 Nr.M.F.
106.697
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Caracteristicile
tehnice ale
imobilului

Suprafaţa
construită =
1.486,62 mp
Suprafata
desfasurata =
2.641,62 mp
Suprafata totala a
terenului, inclusive
constructiile =
3.323 mp

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin.
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Consilieri prezenţi:
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Secretar,
Dr. Sucilă Valentin

Contrasemnează
Cozea Dan
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