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

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea introducerii terenului în suprafață totală de 81.658 mp., în domeniul public al

orașului Huedin cu destinatia de pistă de biciclete

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere referatul nr. 6127/26.06.2019, înaintat de biroul de urbanism din cadrul Primăriei

Huedin, prin care propune aprobarea trecerii terenului în suprafață  totală  de 81.658 mp., în domeniul

public al orașului Huedin cu destinația de pistă de biciclete,  având valoarea de inventar de 2177003 lei.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr.6156/26.06.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

de urbansim și amenajarea teritoriului la ședința din data de 28.06.2019.

Luând în considerare Hotarea Consiliului Local nr. 46/2018, Hotararea Consiliului Local nr.

81/2019, prevederile  Legii nr. 64/2019 2019 prin care  s-a aprobat transmiterea unui teren în suprafaţă  de

81.658 mp situat în oraşul Huedin din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului

Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, în

domeniul public al oraşului Huedin, prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul

juridic al acesteia, H.G 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  terenului în suprafață totală de 81.658 mp., în domeniul public al

orașului Huedin cu destinatia de pistă de biciclete,  având valoarea de inventar de 2177003 lei,  astfel:

- Suprafaţa construită la sol cu terasamente  CF 51483  - 21124 mp , 563166 lei

- Suprafaţa construită la sol cu terasamente  CF 51484  - 40.996 mp, 1092953 lei

- Suprafaţa construită la sol cu terasamente  CF 51485  - 19.538 mp, 520884 lei

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

Teritoriului, Urbanism și Protecție Civilă din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr.96/ 28.06.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 15

     Votat pentru:        15

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
ing. Dongolo Csaba  Dan COZEA
LS………………………


