
ROMANIA                                                                                                                                                        
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

         H O T Ă R A R E
privind aprobarea introducerii în Inventarul Domeniului Public al orașului Huedin la poziție nouă 

bunul cu denumirea ,, Teren aferent cladirii Policlinica, P.ța Victoriei nr. 10

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

215/2001 a administraţiei publice locale.                                                                                                         

Ținând seama de referatul nr.8585/19.09.2017, înaintat de biroul de urbanism din cadrul Primăriei

Huedin prin care solicită aprobarea introducerii în Inventarul Domeniului Public al orașului Huedin  la

pozitie nouă bunul cu denumirea ,, Teren aferent clădirii Policlinica , P.ța Victoriei nr. 10,, .                      

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 8585/19.09.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

de urbansim și amenajarea teritoriului la ședința din data de 20.09.2017.                                                 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic

al  acesteia,  HG nr.  969/2002  privind  atestarea  domeniului  public  al  judetului  Cluj,  cu  modificarile

ulterioare, art. 36, alin.2, lit.c , d lit.b, alin.4, lit.f, alin.5, lit.c, alin.6, lit.a pct.14 şi art. 45 din legea nr.

215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E

 Art. 1.  Se aprobă introducerea în Inventarul Domeniului Public al orașului Huedin la poziție nouă

bunul cu denumirea  ,, Teren aferent clădirii Policlinica , P.ța Victoriei nr. 10 astfel:

Nr. 
crt

Cod 
clasificare

Denumirea bunului Elemente de 
identificare

Anul 
dobindirii 
sau dupa 
caz anul 
dării în 
folosinţă

Valoare de 
inventar lei

Situaţia 
juridică 
actuală

Nou Teren aferent clădirii
Policlinica P.ța 
Victoriei nr. 10

 Teren aferent 
cladirii 
Policlinica,P.ța 
Victoriei nr. 10,
suprafața de 
7280 mp.

1966 652943 Domeniul public 
al oraşului Huedin
potrivit Legii nr. 
213/1998 

Art.2.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredintează  Serviciul  amenajarea

teritoriului, urbanism și  Direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr.131/26.09.2017                Consilieri total: 15
  Consilieri prezenţi: 15
  Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează Secretar,
Fărcaș Viorel                           Cozea Dan
LS………………………


