
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
              
             H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F 53548 în suprafață de 1474 mp., având nr. 
cadastral 53548,  în trei parcele  
 

              Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2020. 

             Având în vedere necesitatea dezmembrării terenului în suprafața 1474 mp., înscris în C.F 53548 – 

Huedin, în trei parcele, teren aferent centralei termice dezafectate din P.ta Republicii nr. 8. 

             Ținând seama de referatul de de admitere cu privire la dezmembrarea imobilului înscris în C.F 

53548 în suprafață de 1474 mp., având nr. cadastral 53548 în trei parcele având următoarele caracteristici: 

53862 cu suprafața de 487 mp., 53863 cu suprafața de 914 mp., 53864 cu suprafața de 73 mp. 

              Imobilul  mai sus menționat este înscris în domeniul public al orașului Huedin și odată cu 

modificarea suprafețelor din Cărțile Funciare se va avea în vedere și actualizarea acestora în inventarul 

domeniului public al orașului Huedin. 

              Luând în considerare referatul nr. 4527/19.06.2020 înaintat de ing. Haș Paul în calitate de arhitect 

al UAT Huedin,  prin care propune aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 1474 mp  situat în P-

șa Republicii, Nr. 8, înscris în C.F 53548 mp., Huedin, având nr. cadastral 53548 Huedin astfel: 53862 cu 

suprafața de 487 mp - situat în P-ța Republicii, Nr. 8, 53863 cu suprafața de 914 mp - situat în P-ța 

Republicii, nr. 8, 53864 cu suprafața de 73 mp -  situat în P-ța Republicii, Nr. 8. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4537/19.06.2020 înaintat de primar și avizat de comisia 

de urbansim și amenajarea teritoriului la ședința din data de 22.06.2020. 

             Potrivit prevederilor art 129, alin.1, 2, lit. c, alin.6, lit. c, d alin.7, lit. k, q şi art.196, alin.1, lit.a , 

din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

                H O T A R A S T E 

       Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 1474 mp., situat în P-ța Republicii, Nr. 

8, (teren aferent centralei termice dezafectate) înscris în C.F 53548 mp., Huedin având nr. cadastral   

53548 Huedin astfel:  

- 53862 cu suprafata de 487 mp - situat în P-ta Republicii, Nr. 8 

- 53863 cu suprafata de 914 mp - situat în P-ta Republicii, Nr. 8 

- 53864 cu suprafata de  73 mp -  situat în P-ta Republicii, Nr. 8 

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

Teritoriului, Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 

Nr. 81/26.06.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              15  
        Votat pentru:   15 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 


	R O M A N I A
	JUDEȚUL CLUJ
	CONSILIUL LOCAL HUEDIN
	H O T Ă R Â R E
	privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F 53548 în suprafață de 1474 mp., având nr. cadastral 53548,  în trei parcele
	Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2020.
	Având în vedere necesitatea dezmembrării terenului în suprafața 1474 mp., înscris în C.F 53548 – Huedin, în trei parcele, teren aferent centralei termice dezafectate din P.ta Republicii nr. 8.
	Ținând seama de referatul de de admitere cu privire la dezmembrarea imobilului înscris în C.F 53548 în suprafață de 1474 mp., având nr. cadastral 53548 în trei parcele având următoarele caracteristici: 53862 cu suprafața de 487 mp., 53863...
	Imobilul  mai sus menționat este înscris în domeniul public al orașului Huedin și odată cu modificarea suprafețelor din Cărțile Funciare se va avea în vedere și actualizarea acestora în inventarul domeniului public al orașului Huedin.
	Luând în considerare referatul nr. 4527/19.06.2020 înaintat de ing. Haș Paul în calitate de arhitect al UAT Huedin,  prin care propune aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 1474 mp  situat în P-șa Republicii, Nr. 8, înscris în...
	Potrivit prevederilor art 129, alin.1, 2, lit. c, alin.6, lit. c, d alin.7, lit. k, q şi art.196, alin.1, lit.a , din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

