ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 93/30.07.2015
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere necesitatea revitalizării din punct de vedere turistic și de agrement a orașului
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. 11470/08.12.2017

înaintat de

biroul de urbanism din cadrul

Primăriei Huedin privind solicitarea de revocare a H.C.L nr. 93/30.07.2015 și revenirea la H.C.L
171/2.11.2014, cu menționarea suprafețelor propuse spre a fi transferate orașului Huedin și identificarea
acestora astfel :
- 19538 mp. teren înscris în CF 51485 Huedin între km CF 0+850, km CF 1+475
- 21124 mp. înscris în CF 51483 Huedin între CF 1+475, Km CF 2+360


40996 mp. înscris în CF 51484 Huedin între Km CF 4+800-4 +890

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 11741/08.12.2017 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism la ședința din data de 08.12.2017.
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, cu modificarile la zi.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 93/30.07.2015, prin care a fost
modificată Hotărârea Consiliului Local nr. 171/02.11.2014.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Biroul de Urbanism si
Direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
prof. Matiș Horea - Dorin
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Cozea Dan
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