
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea dezmembrarii parcelei de teren aferente Policlinicii Huedin, înscrisă în C.F 

53510 Huedin, în suprafață de 7700 mp., în vederea apartamentării clădirii Policlinicii Huedin,   

 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr. 

57/2019. 

Având în vedere necesitatea dezmembrării parcelei de teren aferente Policlinicii Huedin, înscrisă 

în C.F 53510 Huedin, în suprafata de 7700 mp., în vederea apartamentării clădirii Policlinicii Huedin. 

 Ținând seama de referatul nr. 9998/08.11.2019 înaintat de ing. Haș Paul Dorel din cadrul  

Serviciului de urbansim și amenajarea teritoriului, prin care solicită aprobarea dezmembrării parcelei de 

teren aferente Policlinicii Huedin, înscrisă în C.F 53510 Huedin, în suprafata de 7700 mp., astfel: 

53757 în suprafata de 1521 mp.,  - aferent terenuri tenis (2) 

53758 în suprafață de 610 mp., - aferent teren tenis 

53759 în suprafata de  282 mp.,- aferent sub anexa policlinica( ambulanta + jandarmerie) 

53760 mp., în suprafață de  907 mp., - teren sub policlinica 

53761 în suprafață  de 4324 mp., -  teren curte policlinica și spațiu verde 

53762 în suprafață de 56 mp., - teren lângă gardul Liceului Teoretic ,, Octavian Goga ,, Huedin – pentru 

transfer la Liceu. 

 Având în vedere proiectul de hotarare nr. 10256/19.11.2019 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru amenajarea teritoriului la ședinta din data de 25.11.2019. 

 Luând în considerare prevederile art 129, alin.1, 2, lit. c, alin.6, lit. c, d alin.7, lit. k, q şi art.196, 

alin.1, lit.a , din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

     H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea parcelei de teren aferente Policlinicii Huedin, înscrisă în C.F 

53510 Huedin, în suprafață de 7700 mp., în vederea apartamentării clădirii Policlinicii Huedin,  astfel: 

53757 in suprafata de 1521 mp.,  - aferent terenuri tenis (2) 

53758 în suprafață de 610 mp., - aferent teren tenis 

53759 în suprafata de  282 mp.,- aferent sub anexa policlinica( ambulanta + jandarmerie) 

53760 mp., in suprafață de  907 mp., - teren sub policlinica 

53761 în suprafață  de 4324 mp., -  teren curte policlinica si spatiu verde 

53762 în suprafață de 56 mp., - teren lângă gardul Liceului Teoretic ,, Octavian Goga ,, Huedin – pentru 

transfer la Liceu. 

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Amenajarea 

Teritoriului, Urbanism  din cadrul  Primariei orașului Huedin. 

Nr.166/29.11.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  12 

        Consilieri absenți:    3 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                      Cozea Dan 

LS……………………… 


