
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
                      H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea revocarii art. 3 din  Hotărârea Consiliului Local nr.64/29.04.2020,  prin care sa aprobat 
denumirea de Aleea Gyarmathi Zsigane pentru amplasamentul inscris în CF 53734 – Huedin, având 
categoria de folosință de ,, drum ,, cu o suprafață de  617 mp, L = 142.77 ml, cu o valoare de 7763 lei. 
 
              Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2020. 

Având în vedere art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2020 prin care sa aprobat denumirea 

de Aleea Gyarmathi Zsigane pentru terenul înscris în C.F 53734 – Huedin, în suprafață de 617 mp, având 

categoria  de folosință de ,, drum,, teren situat în P.ța Victoriei (în spatele Bisericii Ortodoxe), este necesar 

înregistrarea acestui teren în domeniul privat al orașului Huedin, trecerea terenului(drum) din domeniul 

privat în domeniul public al orașului Huedin și denumirea acestui drum.  

Tinând seama de referatul nr. 3593/07.05.2020 înaintat de Haș Paul în calitate de architect al UAT 

oraș Huedin, prin care se propune revocare art. 3 din H.C.L nr.64/29.04.2020 și solicitarea Avizului cu 

caracter consultativ al Comisei de atribuire de denumiri judeteană pentru denumirea de ,, Aleea Gyarmathi 

Zsigane,,. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.3312/22.05.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism la ședința din data de 25.05.2020. 

 In baza prevederilor art. 2, lit.d, art.3, din OG nr. 62/2002,  art.129, alin.1, 2, lit.b, alin.7, lit. k, m 

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

           H O T A R A S T E 

Art.1.Se aprobă revocarea art. 3 din  Hotararea Consiliului Local nr.64/29.04.2020,  prin care sa 

aprobat denumirea de Aleea Gyarmathi Zsigane pentru amplasamentul inscris în CF 53734 – Huedin, 

având categoria de folosință de ,, drum ,, cu o suprafață de  617 mp, L = 142.77 ml, cu o valoare de 7763 

lei. 

              Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul de Urbansim din 

cadrul Primariei orasului Huedin. 
Nr.74/29.05.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              13  
        Consilieri absenti    2 
        Votat pentru:     8 
        Votat impotriva.    5 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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