
 R O M A N I A                                                   

JUD. CLUJ    

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                    

H O T Ă R Â R E 

privind trecerea unei suprafete de 1964 mp din domeniul public al Statului,  în 

domeniul privat al oraşului Huedin şi în administrarea Consiliului Local. 

 

 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

28.08.2009. 

Având în vedere referatul nr. 6065/2009, înaintat de Serviciul Urbanism 

;i Amenajarea Teritoriului, prin care solicită efectuarea demersurilor in 

vederea  trecerii din domeniul Public al Statului şi administrarea M.A.P.D.R,  

in domeniul public al orasului Huedin şi administrarea Consiliului Local 

Huedin, a suprafeţei de 1.964 mp teren, înscris in CF  2039 Huedin, în vederea 

amenajării unei căi de acces auto şi pietonal pentru deservirea locuitorilor 

domiciliati in P.ţa Victoriei nr. 43.  

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 6066/2009, înaintat de 

primar şi avizat de Comisia de urbanism la şedinţa din data de 24.08.2009. 

    Ţinând seama de prevederile art.10, din Legea nr. 213/1998,  privind 

proprietatea publică, art. 36, alin.1, din Legea nr. 18/1991, respectiv art. 36, 

alin.2, lit.c,alin.5, lit.b,,  HG 890/2005 art. 10   şi art.46 din Legea nr. 215/2001 

a  Administraţiei Publice, republicată.  

 

      H O T A R A S T E 

 

 

Art.1.Se aprobă efectuarea demersurilor prevăzute de lege privind 

trecerea unei suprafeţe de teren de 1964 mp înscrisă în C.F 2039 Huedin, nr. 

top  1047: -  360 mp, nr. top. 1148:  - 378 mp, nr. top. 1149:  - 1226 mp,   având 

datele de identificare cuprinse în anexa care face parte din prezentul proiect,  

din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale –  în domeniul privat al oraşului Huedin şi în 

administrarea Consiliului Local Huedin, judeţul Cluj, pentru  amenajărea  

unei străzi – cale de acces auto şi pietonală care va deservi locuitorilor 

blocurilor din P.ţa Victoriei nr. 43. 

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează  

compartimentul  urbanism  din cadrul Primăriei Huedin. 

 

 

 

 

 

Nr. 117/28.08.2009     Consilieri  total:  15 

       Consilieri prezenti:  14 

       Votat pentru:   12 



       Abtineri:      2 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

ing. Abrudan Sorin     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan  

      

 

 

  

  


