
ROMANIA                                                                                                                                                               
JUDE?UL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

      H O T Ă R Â R E
privind aprobarea completării si modificării  Hotărârii Consiliului Local Huedin nr.45/31.03.2017

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

Având în vedere referatele nr. 2817/23.03.2017 si 4417/11.05.2017 înaintat de ing. Oros Iuliu din
cadrul compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului, prin care solicită completarea si
modificarea H.C.L nr. 45/2017 prin introducerea unui nou articol pentru aprobarea trecerii imobilului
clădire – centrala termică situată în orasul Huedin, str. P.ta Rep. nr. 39( pozitia nr. 9100 din inventarul
domeniului public) din domeniul public al orasului Huedin în domeniul privat al orasului Huedin, respectiv
a demolării clădirii – centala termică din P.ta Republicii nr. 39 respectiv aprobarea radierii din Inventarul
Bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Huedin (poz.90), a bunului clădire – centrala termică
situată pe str. P.ta Republicii nr. 39, în spatele blocurilor si se învecinează cu fosta UM.

Luând în considerare prevederile art. 8, alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
art.36 alin.1, lit.c,d, alin.6, lit.a, pct, 14 ?i art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice
Locale, modificată cu Legea 286/2006.

        H O T Ă R Ă S T E

Aricol unic. Se aprobă completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local Huedin

nr.45/31.03.2017, prin introducerea unui nou articol care devine art. 1 astfel:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orasului Huedin, imobilul

clădire – centrala termică situată în orasul Huedin, str. P.ta Rep. 39 ( pozitia nr. 90 din Inventarul

domeniului public al orasului Huedin).

- art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 45/31.03.2017 devine art.2, iar art. 2 din H.C.L devine

art. 3 odată cu modificarea din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredintează compartimentul de urbanism si

amenajarea teritoriului Directia economica din cadrul primariei orasului Huedin si SC Transim SA.
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