R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ofertei de donație înaintată de d.na Antal Andrea și dl. Dezsi Attila Istvan,
domiciliat în municipiul Cluj Napoca, Str. Dropiei nr. 9, pentru terenul înscris în C.F 50032 – Huedin, nr.
Top 29/1/2/1, 30/2/9, 33/2/9 în suprafață totală de 617 mp., trecerea acestui teren în domeniul public al
orașului Huedin, cu destinația de drum public – alee.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2018.
Având în vedere actul nr. 8911/17.10.2018, înaintat de Antal Andrea, și Dezsi Attila – Istvan
avand domiciliul în municipiul Cluj Napoca, str. Dropiei nr. 9, privind oferta de donație către orașul
Huedin a unui teren in suprafață de 617 mp., cu destinația de drum public – alee, care face legătura între
P.ța Victoriei și proprietățile primvate existente deservind în prezent două case de locuit și mai multe
posibile locuri pentru casa. Lungimea aleii este aproximativ de 150 ml și lățime medie de 4 m, teren
inscris in CF 50032 – Huedin, nr. Top. 29/1/2/1, 30/2/9, 33/2/9, proprietari Dezsi Andrea și Dezsi Attila
Istvan, și ținând seama de referatul nr. 8960/18.10.2018 înaintat de biroul de urbanism și amenajarea
teritoriului din cadrul Primăriei Huedin.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8993/22.10.2018 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism la ședința din data de 22.10.2018.
Luând în considerare prevederile Art. 36, alin.1,2, lit.a, d, alin.6, lit.a.pct. 13 , art. 45, art. 121
alin. 3, din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă oferta de donație înaintată de d.na Antal Andrea și dl. Dezsi Attila Istvan,
domiciliat în municipiul Cluj Napoca, Str. Dropiei nr. 9, pentru terenul înscris în C.F 50032 – Huedin, nr.
Top 29/1/2/1, 30/2/9, 33/2/9 în suprafață totală de 617 mp., și trecerea acestui teren în domeniul public al
orașului Huedin, cu destinația de drum public – alee.
Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințeaza Compartimentul de urbansim
si amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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