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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
privind aprobarea demolarea clădirii – centala termică situată în orașul Huedin, str. P.ța Republicii 

nr. 39 în spatele blocurilor langă fosta UM, respectiv radierea din Inventarul bunurilor ce aparțin 
domeniului public al orașului Huedin (poz.90), a bunului clădire – centrala termică situată pe str. P.ta 
Republicii nr. 39, în spatele blocurilor langă fosta UM.

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
   Ținând  seama  de  necesitatea  efectuării  unor  lucrări  de  amenajare  a  terenurilor  aferente
ansamblurilor  de blocuri  din  P.ța  Republicii  nr.  39,  în  sensul modernizării  și  amenajării  unor  parcări
auto.Pentru realizarea acestor lucrari este necesara demolarea clădirii fostei centrale termice situată lângă
curtea fostei UM, clădire care este înscrisă în  Inventarul buurilor ce aparțin domeniului public al orașului
Huedin la  poziția  90,  cu o  valoare de inventar  de 223.000,00  lei,  clădire  care se găsește într-o stare
avansată de degradare,  reprezentând un pericol pentru locuitorii din blocurile învecinate.

Având  în  vedere  referatul  nr.  2817/23.03.2017  înaintat  de  ing.  Oroș  Iuliu  din  cadrul
compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului, prin care solicită aprobarea  demolării clădirii –
centala termică din P.ța Republicii nr. 39 respectiv aprobarea radierii din Inventarul Bunurilor ce aparțin
domeniului public al orașului Huedin (poz.90),  a bunului clădire – centrala  termică situată pe str. P.ta
Republicii nr. 39, în spatele blocurilor și se învecinează cu fosta UM.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.  2909/27.03.2017 înaintat  de primar și avizat de
comisia de urbanism și amenajarea teritoriului  la ședința din data de 27.03.2017. 
            Tinand seama de prevederile art.36 alin.1, lit.c,d, alin.6, lit.a, pct, 14 și art. 45   din Legea  nr.
215/2001 a Administraţiei Publice  Locale, modificată cu Legea 286/2006.

      H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă  demolarea clădirii – centala termică situată în orașul Huedin, str. P.ța Republicii 

nr. 39 în spatele blocurilor langă fosta UM, poziția 90 din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului 

public al orașului Huedin.

Art.2. Se aprobă radierea din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Huedin 

(poz.90), a bunului clădire – centrala termică situată pe str. P.ta Republicii nr. 39, în spatele blocurilor 

lângă fosta UM.

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

din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 45/31.03.2017  

 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
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