
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
               

                             

                 H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea utilizarea terenului apartinand domeniului public al orașului Huedin, înscris în C.F 50854 
Huedin (drum colector) în suprafața de 118 mp., situate între Hotel Montana și parcarea acestuia, în vederea amanajării 

accesului dintre drumul colector și drumul național DN1-E60.   

 
 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020. 

 Avînd în vedere cererea nr. 7171 din 18.09.2020 a SC Montana Tour SRL  reprezentată prin d-na Dinea Angela 

prin care se solicita obtinerea unei hotarari ale consiliului local Huedin pentru utilizarea terenului apartinand 

domeniului public al orasului Huedin, inscris in CF 50854 in suprafata de 118 mp (drum colector) situate intre Hotel 

Montana si parcarea acestuia pentru amenajarea accesului în incinta paercării hotelului si modificarea intersecției 

dintre drumul colectror și drumul național DN1-E60. 

Ținând seama de referatul nr. 7171/18.09.2020 înaintat de architect șef  UAT Huedin, prin care solicită acordul 

privind utilizarea terenului aparținând domeniului public al orașului Huedin, înscris în CF 50854 Huedin (drum 

colector) in vederea amanajarii accesului dintre drumul colector si drumul national DN1-E60. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 7219/18.09.2020 înaintat de primar și avizat de comisia pentru 

amenjarea teritoriului si urbanism la ședinta din data de 21.09.2020.     

Luând în considerare prevederile art.129, alin.1, 2, lit.b, d, alin.4, lit.d,e, f, alin.7, lit. k, n, 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 utilizarea terenului apartinand domeniului public al orașului Huedin, înscris în C.F 50854 

Huedin (drum colector) în suprafață de 118 mp., situate între Hotel Montana și parcarea acestuia, în vederea amenajării 

accesului dintre drumul colector și drumul național DN1-E60.   

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 

 

Nr. 122/24.09.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              14 

        Consilieri absenți:    1  

                    Votat pentru:   14 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Resteman Florineta                                 Cozea Dan 


