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

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea completării prevederilor  Hotărârii Consiliului  Local  nr. 46/2018, pentru aprobarea  transmiterii
imobilului – teren în suprafață totală de 81.658 mp., din domeniul public al statului și administrarea Ministerului
Transporturilor,  cu drept de concesiune în favoarea C.N.C.F ,, CFR,, SA,  în domeniul public al orașului Huedin,
jud. Cluj, cu două noi articole

           Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.

Având în vedere necesitatea dezvoltării turismului (cicloturism) în Microregiunea Huedin, oraşul Huedin şi
comunele Sîncraiu şi Călăţele, prin realizarea unui proiect constând în amenajarea unei piste de biciclete pe rambleul
fostei căi ferate care lega oraşul Huedin, prin localitatea Sîncraiu, de localitatea Călăţele.

Luând act de Hotărârea nr. 5/31.01.2018 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul CNCF,, CFR,, SA, 
prin care sa aporbat  transmiterea terenului în suprafață de 81.658 mp aflate în administrarea Ministerului 
Transporturilor cu drept de concesiune în favoarea CNCF ,, CFR,, SA în domeniul public al orașului Huedin , jud. 
Cluj și în administrarea Consiliului Local Huedin.

Ținând  seama  de  adresa  nr.  46344/24.04.2018  a  Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  și  Administrației
Publice.

Având în vedere referatul nr. 4054/23.04.2018 înaintat de  biroul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin
privind  complectarea  prevederilor  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  46/23.02.2018  pentru  aprobarea  transmiterii
imobilului – teren în suprafață totală de 81.658 mp., din domeniul public al statului și administrarea Ministerului
Transporturilor cu drept de concesiune în favoarea C.N.C.F ,, CFR,, SA în domeniul public al orașului Huedin, jud.
Cluj, cu un nou articol care să reglementeze destinația  acestor amplasamente și suprafețe de teren,  ulterior aprobării
preluarii  acestora  în  domeniul  public  al  orașului  Huedin  și  administrarea  Consiliului  Local  Huedin,  respectiv
realizarea proiectului investitional ,, înfiintarea unei piste de biciclete pe traseul fostei cai ferate pe traseul  Huedin-
Calatele.

Ținand seama de Hotararea Consiliului Local nr. 46/2018 pentru aprobarea transmiterii imobilului – teren în
suprafață totală de 81.658 mp., din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor,  cu drept
de concesiune în favoarea C.N.C.F ,, CFR,, SA,  în domeniul public al orașului Huedin, jud. Cluj, respectiv  proiectul
de hotărâre nr. 4077/23.04.2018 înaintat de primar și avizat de comisia pentru amenajarea teritoriului,  urbanism,
protecție, mediu și turism la ședința din data de 25.04.2018.

Luând  în  considerare  prevederile art.  14,  alin.  6,  lit.i,v,  din  Statutul  C.N.C.F,,  SA anexa  1 la  H.G nr.
581/1998 privind înființarea C.N.C.F ,, CFR,, SA,  art.9, alin.1 din Legea nr. 213/2008  privind proprietatea publică
și regimul acesteia, art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, art. 36, alin. 1,2, lit. c, d, alin. 5, lit.
b, 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.

        H O T Ă R Ă Ș T E

   Art.1.  Se  aprobă  completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2018, privind aprobarea
transmiterii imobilului – teren în suprafață totală de 81.658 mp., din domeniul public al statului și administrarea
Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea C.N.C.F ,, CFR,, SA,  în domeniul public al orașului
Huedin, jud. Cluj, cu două noi articole, respectiv art.2 și art. 3 astfel:

   - art. 2  ,, Ulterior transmiterii  imobilului – teren  în suprafață totală de 81.658 mp., din domeniul public
al statului și administrarea Ministerului Transporturilor cu drept de concesiune în favoarea C.N.C.F ,, CFR,, SA în
domeniul  public  al  orașului  Huedin,  jud.  Cluj,  acest  amplasament  va  avea  destinația  realizării  proiectului
investițional constând în înființarea unei piste de biciclete  pe traseul fostei căi ferate Huedin - Sâncraiu- Călăţele,
investiție urmând a fi realizată într- un termen de 5 ani de la transmiterea terenului în domeniul public al orașului
Huedin.
              - art.3 ,, In cazul în care Consiliul Local al orașului Huedin nu respectă destinația constând în realizarea
unei piste de biciclete într-un interval de timp de 5 ani de la data transmiterii terenului, acesta revine de drept în
domeniul public al statului și  administrarea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale in
vigoare „.
          Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Huedin.

Nr.81/25.04.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaș- Fekete Maria                       Cozea Dan
LS………………………


