
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

                  H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea solicitarii transmiterii imobilului teren și a construcțiilor înscrise în Cartea Funciară nr. 50908 

Huedin -imobil și clădire, din domeniul public al Statului Român și administrarea Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență al Județului Cluj, și a imobilelor inscrise în C.F nr.51068 Huedin, în domeniul public al orașului Huedin. 

 

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

Având în vedere adresa nr. 591058/2012 a Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență "Avram Iancu" al Județului Cluj, prin care Inspectoratul pentru situații de Urgență "Avram Iancu"al 

județului Cluj ne comunică faptul că dorește predarea imobilului situat în Huedin, strada Piața Republicii, nr.40, 

jud.Cluj aflat în domeniul public al Statului și administrarea MAI- Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Avram 

Iancu" al Județului Cluj, în proprietatea publică a orașului Huedin și administrarea Consiliului Local, în formatul în 

care este întabulat în Cartea Funciară nr.51068 și Cartea Funciară nr.50908, coroborat cu adresa Ministerului 

Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență ,Inspectoratul  General pentru situații de Urgență, 

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență"Avram Iancu"al județului Cluj nr.1802993/21.05.2020 prin care ne comunică 

faptul că imobilul situat în orașul Huedin, strada Piața Republicii, nr.40, în suprafață de 3323 mp, cu 15 construcții 

având suprafața totală construită de 1486,62 mp, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin 

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență"Avram Iancu"al județului Cluj, se poate prelua de către Orașul Huedin. 

              Astfel, terenul și imobilele  situate pe teren se regăsesc din punct de vedere administrativ în orașul Huedin, 

str.Piața Republicii, nr.40, înscris în C.F nr. 50908 Huedin - imobil și clădire, aflate în proprietatea Statului Român în 

administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Cluj, C.F nr.51068 Huedin - construcții anexe 

aflate în proprietatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Cluj, pe terenul aflat în prorietatea orașului 

Huedin. 

       Ținând seama de referatul nr. 5381/24.07.2020 înaintat de Ing. Haș Paul, prin care propune aprobarea 

transmiterii imobilului teren și a construcțiilor înscris în C.F nr. 50908 Huedin - imobil și clădire, aflate în proprietatea 

Statului Român în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Cluj, și a imobilelor înscrise în 

C.F nr.51068 Huedin - construcții anexe aflate în proprietatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului 

Cluj pe terenul aflat în proprietatea orașului Huedin, din domeniul Public al Statului și administrarea  M.A.I- 

Inspectoratul pentru Situatii de urgenta,, Avram Iancu,, al Județului Cluj, în domeniul public al orașului Huedin. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 5411/24.07.2020 înaintat de primar și avizat de comisia pentru 

amneajarea teritoriului și urbanism la ședința din data de 27.07.2020.  

 Luând în considerare prevederile art.860 alin.(3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 129, alin. 1, 2, lit. b, c, alin.4, lit. e, alin. 6, art. 196, lit.a, art.286 alin.2, 4, art.287, lit.a,  

art. 292, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

           H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1. Se aprobă solicitarea transmiterii imobilului teren și a construcțiilor înscrise în C.F nr. 50908 Huedin -

imobil și clădire, aflate în proprietatea Statului Român și administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență al 

Județului Cluj, și a imobilelor inscrise în C.F nr.51068 Huedin - construcții anexe aflate în proprietatea Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență al Județului Cluj,  pe terenul aflat in proprietatea orașului Huedin, din domeniul Public al 

Statului și administrarea M.A.I - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Avram Iancu,, al Județului Cluj, în domeniul 

public al orașului Huedin. 

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

urbanism din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 99/31.07.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              13 

        Consilieri absenți:    2  

                    Votat pentru:   13 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Resteman Florineta                                 Cozea Dan 


