ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuarea demersurilor procedurale privind preluarea porțiunii amplasamentului de pe raza
orașului Huedin, a fostei căi ferate Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2014.
Având în vedere necesitatea revitalizării din punct de vedere turistic și de agrement a orasului Huedin și a zonei
adiacente, prin amenajarea unei piste de biciclete pe amplasamentul fostei căi ferate dezafectate, pe traseul Huedin –
comuna Călățele.
Ținand seama de adresa nr. 61616/2014 a Ministerului Transporturilor, Compania Națională de Căi Ferate
București - Direcția Patrimoniu, privind modalitatea stabilită privind transmiterea din domeniul public al statului,
concesionat căii ferate, în domeniul public al unităților administrativ teritoriale Huedin, Sâncrai, Călățele, a acestui
amplasament, respectiv adresa nr. 46/C/265/2014 a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj – Divizia Patrimoniu
Serviciul Cadastru.
Având în vedere referatul nr.9178/27.11.2014 înaintat de biroul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 9179/2014 inaintat de primar si avizat de comisia de urbanism la
sedinta din data de 28.11.2014.
Luând în considerare Legii nr. 213/2008 privind proprietatea publică și regimul acesteia, art. 36, alin. 1,2, lit. c,
d, alin. 5, lit. c, alin.6, lit. a, pct. 5, 6 11 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu
Legea 286/2006.
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă efectuarea demersurilor procedurale privind preluarea porțiunii amplasamentului de pe raza
orașului Huedin, a fostei căi ferate Huedin - Călățele astfel:
 suprafata de 19538 mp, teren înscris în CF 51485 Huedin între Km CF 0+850, Km CF 1+ 475;
 suprafața de 21124 mp înscris în CF 51483 Huedin într CF 1+475, Km CF 2+360;
 surafața de 40996 mp înscris în CF 51484 Huedin între Km CF 4+800 – 4 +890, în vederea amenajării unei piste
pentru biciclete.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul de urbanism din cadrul
Primariei Orasului Huedin.
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