
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  alocării  sumei  de  1.500  lei  pentru  servicii  de  reprezentare  în  instanță  -  litigiu
judecătoresc  de fond fond funciar – anulare partială Titlu de Proprietate

        Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

            Având în vedere  referatul nr. 2033/21.02.2018 înaintat de consilier juridic  Danciu Florin prin

care solicită aprobarea contactării serviciilor unui avocat pentru întreprinderea demersurilor în vederea

anulării parțiale a Titlului de Proprietate 28385/1102/02.11.1998 – litigiu soluționat în prima instanță cu

admiterea acțiunii, urmând să se judece apelul pârâților în același dosar pe rolul Tribunalului Cluj,  pentru

terenul pe care este amplasată Școala cu clasele I – IV din Cetatea Veche. 

              Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 2034/21.02.2018 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități econbomico – financiare la ședința din data de 23.02.2018

               Luând în considerare prevederile OUG 26/2012 art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a,  şi  art. 45  din

Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

   H O T A R A Ș T E 

  Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 1.500 lei  pentru servicii de reprezentare în instanță  - litigiu

judecătoresc de fond  funciar – anulare parțială Titlu de Proprietate pentru terenul pe care este amplasată

Școala cu clasele I – IV din Cetatea Veche, faza de judecată – apel, în dosar nr.565/242/2014 pe rolul

Tribunalului Cluj. 

              Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică din cadrul

Primăriei orașului Huedin. 

Nr.47/23.02.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:   2
Votat pentru: 13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaș – Fekete Maria                  Cozea Dan
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