
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

         

                H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului privind actualizarea datelor de Carte Funciară referitoare la terenul înscris 

în CF 29- Huedin – proprietar orașul Huedin, și înscrierea pe acest teren a construcțiilor apartinând 

Federalcoop Cluj. 

 

 

  Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2020. 

Având în vedere cererea nr. 9352/04.12.2020 înaintată de  Federalcoop Cluj, prin care solicită  

acordul Consiliului Local Huedin pentru actualizarea datelor de Carte Funciară referitoare la terenul 

înscris în CF 29- Huedin – proprietar orașul Huedin, și înscrierea pe acest teren a construcțiilor 

apartinând Federalcoop Cluj. 

Ținând seama de referatul nr. 9352/09.12.2020 înaintat de Haș Paul în calitate de architect al 

UAT oraș Huedin, prin care propune aprobarea Acordului privind actualizarea datelor de Carte 

Funciară referitoare la terenul înscris în CF 29- Huedin – proprietar orașul Huedin, și înscrierea pe 

acest teren a construcțiilor apartinând Federalcoop Cluj. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9640/11.12.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism la ședința din data de 

14.12.2020. 

 In baza prevederilor art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin.7, lit. k, m și art. 196 alin. 1, lit.a din OUG. nr. 

57/2019  privind Codul Administrativ,  

     H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1.Se aprobă acordul privind actualizarea datelor de Carte Funciară referitoare la terenul 

înscris în CF 29- Huedin – proprietar orașul Huedin, și înscrierea pe acest teren a construcțiilor 

apartinând Federalcoop Cluj, conform documentațiilor  anexate la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Primarul orașului Huedin  să desfășoare procedurile necesare în vederea 

actualizării Cărții Funciare CF 29 – Huedin – porprietar Orașul Huedin și să semneze documentațiile 

aferente. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotarâri se încredințează biroul de urbanism si 

amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei orașului Huedin. 

   

Nr.167/18.12.2020 

       Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:                 15 

       Votat pentru:    15 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                                Cozea Dan 


