
ROMANIA                                                                                                                                                        
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

        H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  vânzării locuinței situată în orașul Huedin str. Horea nr. 4 ap.6  în suprafață 

utilă de 40,62 mp., d.nei  Ilea Maria  domiciliată în orașul Huedin, str. Horea nr. 4, ap.6

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere  cererea nr. 2944/2015 înaintată de către Ilea Maria domiciliată în orașul  Huedin,

str. Horea nr. 4,  prin care solicită  cumpărarea locuinței de la aceiași adresă pe care o deține cu contractul

de închiriere încheiat  în data  de 22.10.1973,  respectiv nr.  5940/2014,  și având în vedere referatul  nr.

6894/26.07.2017 întocmit de administrator  Gabor Claudiu.

Ținând seama  de  Hotărârea  Consiliului  Local nr.  110/2015  prin care sa  aprobat  trecerea  din

domeniul public al orașului Huedin în domeniul privat al orașului Huedin,  a locuinței situată în orașul

Huedin str. Horea nr. 4 ap.6,  în suprafață utilă de 40,62 mp. 

Luând în considerare Cartea Funciară invididuală nr. 4121 - Huedin în care la poziția 6 este înscris

apartamentul deținut de petentă cu nr. topo 358/1/1 și 358/2/1 format din cameră, bucătărie, grup social.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 6911/26.07.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

de administratie 

Ținând seama de prevederile art. 9, alin.1,  din Legea nr. 112/1995, art.36, alin.1, 2 , lit.c, alin.5,

lit.b,  şi art. 45  din Legea  nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

   H O T Ă R Ă Ș T E

Art1. Se aprobă vânzarea locuinței situată în orașul Huedin str. Horea nr. 4 ap.6  în suprafață utilă

de 40,62 mp., d.nei Ilea Maria  domiciliată în orașul Huedin, str. Horea nr. 4, ap.6, legitimată cu B.I seria

AO nr. 656472, CNP 2331201125170, care deține locuința închiriată conform contractului de închiriere nr.

5940/01.08.2014.

Art.2.  Se aprobă  contactarea serviciilor  de specialitate  privind  evaluarea  și  stabilirea  prețului

locuinței menționate la art.1.

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

Administrația Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.111/27.07.2017                Consilieri total: 15
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  Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă,   Contrasemnează Secretar,
Prof. Biro Lajos                        Cozea Dan
LS………………………


