
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

aprobare transcriere dreptului de proprietate asupra terenului înscris în C.F 53734 Huedin nr. cadastral 

53734 ( nr. top.29/1/2/1, 30/2/9,33/2/9), teren  în suprafata de 617 mp., situat în Piața Victoriei (in spatele 

Bisericii Ortodoxe), cu destinatia de ,, drum,,  în domeniul privat al orasului Huedin 

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2020. 

 Având în vedere Declatația Notarială a d.lui Dezsi Attila – Istvan avand CNP. 1890319124241, cu 

domiciliul in municipiul Cluj Napoca, str. Dropiei nr. 9, ap.1, jud. Cluj  și a d.nei Antal Andrea având CNP 

2831214124254, cu domiciliul în municipiul Cluj Napoca, str. Dropiei nr. 9, ap.1, jud. Cluj,   încheiată  la 

Societatea Profesională Notarială Popa Ionuț - Florin și Dorobanțu Simona – Iustina,  în calitate de 

proprietari a imobilului situat în intravilanul localității Huedin, înscris în C.F. 53734 -  Huedin în suprafață 

de 617 mp., având categoria de folosință “drum”, teren situat în Piața Victoriei (in spatele Bisericii 

Ortodoxe)  prin  care renunță  la dreptul de proprietate asupra  terenului menționat anterior. 

 Tinand seama de referatul nr. 1741/21.02.2020 înaintat de ing. Haș Paul din cadrul 

Compartimentului de Urbansim privind declaratia de renuntare la dreptu lde proprietate asupra terenului 

inscris in CF…53734 – Huedin, de catre cei doi proprietari mentionati anterior si prin care se propune  

transcrierea dreptului de proprietate asupra acestui teren in domeniul privat al orasului Huedin. 

 Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 1758/21.02.2020 inaintat de primar si avizat de 

comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism  la sedinta din data de 24.02.2020. 

In baza prevederilor  art.  562, alin.2  si 889, alin.1 din Codul Civil  art. 211 din ordinul ANCPI nr. 

700/2014, Incheierea de autentificare nr. 208 din 23 ianuarie 2020,  art. 129, alin.1, 2, lit. c, alin.6, lit.c, 

art. 139, si art. 196 alin.1, lit.a, art. 354, 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

               H O T Ă R Ă Ș T E 

     Art. 1. Se ia act de declarația de renunțare la dreptul de proprietate dată în forma autentică notarială 

nr. 208 din 23.01.2020, asupra terenului înscris în C.F 53734 -  Huedin, nr. cadastral 53734 (nr. top. 

29/1/2/1, 30/2/9, 33/2/9), teren în suprafață de 617 mp., situat în Piața Victoriei (în spatele Bisericii 

Ortodoxe), cu destinația de ,,drum,, de către Dezsi Attila – Istvan, având CNP. 1890319124241, cu 

domiciliul în municipiul Cluj Napoca, str. Dropiei nr. 9, ap.1, jud. Cluj  și Antal Andrea având CNP 

2831214124254, cu domiciliul în municipiul Cluj Napoca, str. Dropiei nr. 9, ap.1, jud. Cluj. 

      Art. 2. Se aprobă transcrierea dreptului de proprietate asupra terenului înscris în C.F 53734 Huedin 

nr. cadastral 53734 ( nr. top.29/1/2/1, 30/2/9,33/2/9), teren  în suprafata de 617 mp., situat în Piața 

Victoriei (in spatele Bisericii Ortodoxe), cu destinatia de ,, drum,,  în domeniul privat al orasului Huedin. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul pentru 

amenajarea teritoriului si urbanism  din cadrul Primariei  orașului Huedin. 

 

Nr. 38/28..02.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  13 

        Votat pentru:   13 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                      Cozea Dan 
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