
ROMANIA                                                                                                                                                        
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea introducerii în  Inventarul bunurilor care aparațin domeniului public  al orașului

Huedin, a suprafeței de teren de 4242 mp., teren aferent ansamblurilor de blocuri din P.ța Republicii nr. 
39, respectiv a valorii de inventar de 47510,40 lei. 

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

   Având în vedere necesitatea introducerii în domeniul public al orașului Huedin a unui teren în

suprafața de 4242 mp., aferent ansamblurilor de blocuri din P.ța Republicii nr. 39,( teren expropiat prin

Decretul  de  expropiere  nr.  281/1983,  pentru  realizarea  unui  complex  de  blocuri  de  locuinte)  pentru

efectuarea unor lucrari de amenajare, în sensul modernizării si amenajarii unor parcari auto.

Luând în considerare referatul nr. 2818/23.03.2017 înaintat de ing. Oros Iuliu prin care solicită

aprobarea introducerii în Inventarul domeniului public al orașului Huedin,  a suprafeței de teren de 4242

mp., cu o valoare totală de 47510,40 lei.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 2908/23.03.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – fiannciare la ședința din data de 27.03.2017.

                 Având în vedere 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  introducerea în  Inventarul bunurilor care aparațin domeniului public  al orașului

Huedin, a suprafeței de teren de 4242 mp., teren aferent ansamblurilor de blocuri din P.ța Republicii nr. 39

Art.2. Se aprobă valoarea de inventar de 47510,40 lei, pentru terenul în suprafață de 4242 mp.,

aferent ansamblurilor de blocuri din P.ța Republicii nr. 39,  la o valoare medie de 11,20 lei/mp.

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

din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 48/31.03.2017  

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

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
LS………………………


