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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
   privind introducerea  în inventarul bunurilor care apartin domeniului public  al orașului Huedin  a
terenului în suprafata de 520 mp., înscris în CF 53185 – Huedin, nr. Cad. 53185, în lungime de 58,17 m.,  
și lățime de 4,14 m.,  cu destinatia de ,,ALEEA MUNTELUI,,. 

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Luând în  considerare  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  131/20.12.2016  prin  care  sa

aprobat oferta de donație înaintată de dl. Zirbo Martin Nicolae având domiciliul în orașul Huedin str. Pr.

Aurel Munteanu nr. 76,  a terenului înscris în CF 53185 – Juedin, nr.cad.35185 în suprafață de 520 mp.

Având în vedere Contractul de Donație autentificat cu nr. 171/24.02.2017, încheiat la BNP Gabor
Tudor Horea - Huedin,  între orașul Huedin și Zirbo Marin Nicolae domiciliat în orașul Huedin str. Pr.
Aurel Muntranu nr. 76, având ca obiect terenul în suprafață de 520 mp.

Ținând seama de  referatul nr.1814/24.02.2017, înaintat de biroul de urbanism din cadrul Primariei
Huedin prin care propune introducerea în invenrtarul bunurilor care apartin domeniului public  al orașului
Huedin, a terenului în suprafata de 520 mp înscris în CF 53185 – Huedin, nr. Cad. 53185, în lungime de
58,17 m și lățime de 4,14 m., cu destinația de ,,ALEEA MUNTELUI,, .

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1815/24.02.2017 inaintat de primar și avizat de ocmisia
de urbanism și amenajarea teritoriului la ședința din data de 24.02.2017.

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 bunurilor care aparțin domeniului public al orașului

Huedin a terenului în suprafață de 520 mp., înscris în C.F 53185 – Huedin,  nr. Cad. 53185,  conform

contractului de donație autentificat. 

Art. 2 Se aprobă stabilirea valorii de inventar a terenului în suprafață de 520 mp., înscris în C.F

53185 – Huedin, nr. Cad. 53185,  cu destinația de ,,ALEEA MUNTELUI,,  la  un cuantum de 53.560 lei.

Art.3 Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  biroul  de  urbanism  și

amenajarea teritoriului  din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 33/24.02.2017 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
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