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

     H O T Ă R Â R E
          privind aprobarea introducerii  în inventarul bunurilor care apartin domeniului public  al orașului
Huedin,  a terenului în suprafata de 1590 mp., avand o lungime de de 265 ml., cu destinatia de drum
public –  ,, STRADA LALELELOR”, cu valoarea de inventar de 42415 lei.

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 180/25.11.2011 prin care sa stabilit denumirea

drumului public - str. Lalelelor.

Tinand seama de  referatul nr.5014/23.05.2019, înaintat de biroul de urbanism din cadrul Primariei

Huedin prin care propune introducerea în invenrtarul bunurilor care apartin domeniului public  al orașului

Huedin, a terenului în suprafata de 1590 mp., în lungime de 265 ml., cu destinația de drum public  ,,

STRADA LALELELOR”.

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 5019/22.05.2019 înaintat de primar si avizat de comisia

pentru amenajarea teritoriușlui, urbanism,protectie, mediu si turism la sedinta din data de 27.05.2019.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic

al acesteia, HG nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, cu modificarile

ulterioare, 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.

          H O T A R A S T E

Art. 1  Se aprobă introducerea  în inventarul bunurilor care apartin domeniului public  al orașului

Huedin,  a terenului în suprafata de 1590 mp., avand o lungime de de 265 ml., cu destinatia de drum

public –  ,, STRADA LALELELOR”, cu valoarea de inventar de 42415 lei.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul de urbanism si

amenajarea teritoriului si Directia economica din cadrul Primariei Orașului Huedin.

Nr.82/31.05.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 11

     Consilieri absenti:                4
     Votat pentru:        11

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela        Cozea Dan
LS………………………


