
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

               

               H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea diminuarii suprafetelor  înscrise în CF 50145, și  51875 - Huedin. 

 

               Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2020. 

  Având în vedere documentațiile pentru cadastrarea imobilelor înscrise în C.F 50145, 51875 Huedin și 

constatarea diferențelor de suprafață între suprafețele înscrise în Cărțile Funciare și măsurătorile topografice realizate, 

se solicită diminuarea suprafețelor înscrise în Cărțile Funciare la suprafețele măsurate conform documentațtiilor 

depuse astfel: 

-La terenul înscris în C.F 51875 Huedin,  cu nr. topo 1402/2/3, 1043/2/3 s-a constatat inversarea nr. topo 1042/2/5, 

1043/2/5 si 1042/2/3, 1043/2/3 și diminuarea suprafeței de la 5842 mp (conform CF 51875) la 4789 mp (conform 

măsurătorilor). Totodată se vor înscrie în Cartea funciară construcțiile existente pe acest teren – Baza sportivă (strand) 

-La terenul înscris în CF 50145 Huedin cu nr. topo 1402/2/5, 1043/2/5 s-a constatat inversarea nr. topo 1042/2/5, 

1043/2/5 respectiv nr. topo 1042/2/3, 1043/2/3 și diminuarea suprafeței de la 12251 mp., (conform C.F 50145) la 

11482 mp., (conform măsurătorilor). Totodată se vor înscrie în Cartea funciară construcțiile existente pe acest teren – 

Scenă spectacole 

  Ținând seama de referatul nr. 4480/17.06.2020 înaintat de Haș Paul în calitate de architect al UAT oraș 

Huedin, prin care propune aprobarea diminuării suprafețelor înscrise în C.F 50145, 51875 - Huedin. 

  Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4505/18.06.2020 înaintat de primar și avizat de comisia pentru 

amenajarea teritoriului si urbanism la ședinta din data de 18.06.2020.  

   In baza prevederilor art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin.7, lit. k, m și art. 196 alin. 1, lit.a din OUG. nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ,  

            H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1.Se aprobă diminuarea suprafetei înscrise în C.F 51875 Huedin de la 5842 mp.,  la 4789 mp., conform 

măsurătorilor realizate și înscrierea  în Cartea Funciară construcțiile existente pe acest teren – Baza sportivă (strand), 

conform documentațiilor  anexate prezentei hotărâri. 

Art.2. Se aprobă diminuarea suprafeței înscrise în C.F 50145 Huedin de la 12251 mp., la 11482 mp., conform 

măsurătorilor realizate, și înscrierea în Cartea Funciară construcțiile existente pe acest teren – Scenă spectacole, 

conform documentațiilor  anexate prezentei  hotărâri. 

             Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 

Nr. 100/31.07.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              13 

        Consilieri absenți:    2 

        Consilieri care s-au abținut:         1 

                    Votat pentru:   12 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Resteman Florineta                                 Cozea Dan 


