R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea introducerii în domeniul public al orașului Huedin a terenului în suprafata de
5089 mp., cu destinatia de strada
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere cererea nr. 650/15.01.2019 înaintată de Mecanica Huedin SA, SC Raginoasa
Transimpex SRL, Kudor Arpad și faptul că în zona de ieșire din orașul Huedin spre Cluj – Napoca, pe
partea dreapta, înspre SC Ragionoasa Transimpex SRL și SC Mecanica Huedin SA există un drum de
acces cu o suprafafă de 5089 mp., la mai multe proprietăți, acesta deservind și un număr de 52 loturi
pentru construirea de case de locuit, iar drumul de acces are categoria de drum de hotar, fără o anumita
denumire.
Ținând seama de referatul nr. 807/21.01.2019 înaintat de ing. Has paul Dorel in calitate de arhitect
sef al orasului Huedin, prin care propune aprobarea atribuirii categoriei de strada si un nume a drumului
situat la iesirea din orasul Huedin spre Cluj – Napoca.
Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 817/21.01.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism la ședința din data de 21.01.2019.
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic
al acesteia, 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.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă introducerea în domeniul public al orașului Huedin, a terenului în suprafață
de 5089 mp., pe o lungime de 400 ml., și o valoare de inventar de 64.020,00 lei, cu destinație de
strada, situat la ieșirea din orașul Huedin spre Cluj – Napoca, pe partea dreaptă, la Km 525+ 350, DN 1
E 60, înspre SC Ragionoasa Transimpex SRL și SC Mecanica Huedin SA.
Art.2. Se aprobă atribuirea categoriei de stradă, pentru drumul situat la ieșirea din orașul Huedin
spre Cluj – Napoca, pe partea dreaptă, la Km 525+ 350, DN 1 E 60, înspre SC Ragionoasa Transimpex
SRL și SC Mecanica Huedin SA cu o suprafafă de 5089 mp., si se stabileste denumirea de strada ,,
INDUSTRIEI ,, conform schiței anexate prezentei hotărâri.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul de urbanism și
amenajarea teritoriului, Birou Registrul Agricol, Birou Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei
orașului Huedin si S.P.C.L. E. P Huedin.
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