R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea introducerii în inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orașului
Huedin a terenului în suprafata de 900 mp., teren aparținând Școlii Generale - Cartier Cetatea Veche.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere Sentinţa civilă nr. 533/2017 în dosarul nr. 565/242/2014 al Judecătoriei Huedin,
menţinută întru totul prin Decizia civilă nr. 952/A/2018 pronunţată de către Tribunalul Cluj, prin care se
constată nulitatea absolută parţială a Titlului de Proprietate nr. 28385/1102 în favoarea def. Ambrus J. Ioan
pentru terenul în suprafaţă de 900 mp., teren situat în locul numit "Engedelem" și pe care este edificată
Școala Generală de 4 clase ce deservește Cartierul Cetatea Veche oraș Huedin, și conform art. alin. 1 din
Legea nr. 18/1991 aparţin domeniului public terenurile pe care sunt edificate construcţii de interes public,
iar clădirea Școlii cu cls. I - IV din Cartierul Cetatea Veche oraş Huedin este înscrisă în inventarul
bunurilor aparţinînd oraşului Huedin, pe care este edificată Școala Generală de 4 clase ce deservește
cartierul Cetatea Veche oraș Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 778/08.01.2019 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism la ședința din data de
21.01.2019.
Ținând seama de referatul nr. 741/17.01.2019 înaintat de ing. Oros Iuliu din cadrul biroului de
urbanism și amenajarea teritoriului, prin care propune aprobarea trecerii acestui teren cu suprafaţa de 900
mp., în domeniul public al oraşului Huedin, având valoarea de inventar de 20.970.00 lei.
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic
al acesteia, HG nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, cu modificarile
ulterioare, art. 36, alin.2, lit.c , d lit.b, alin.4, lit.f, alin.5, lit.c, alin.6, lit.a pct.14 şi art. 45 din legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
H OTARAST E
Art. 1 Se aprobă introducerea în inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orașului
Huedin a terenului în suprafata de 900 mp., teren apartinand Școlii Generale cartier Cetatea Veche, cu o
valoare de inventar de 20.970.00 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul de urbanism și
amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orașului Huedin.
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