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H O T A R A R E 

Privind aprobarea trecerii  din Domeniul public al orasului Huedin, în Domeniul privat al 

orasului Huedin, a imobilului – Casa de Cultură,  situat pe str. Horea nr.5- Huedin 

                                               

 

 

 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 20.05.2009 

 Având în vedere  necesitatea realizarii  investitiilor in reabilitatea Casei de Cultură 

Huedin, prin programul demarat de Compania Naţionala de Investiţii SA, care solicită 

trecerea  din domeniul public al orasului Huedin, în domeniul privat al orasului Huedin, a 

imobilului – Casa de Cultura şi  darea în folosinţă gratuită a acestui imobil, înscrise in C.F 

5498, nr. cadastral 703, respectiv adresa nr. 5365/2009 a C.N.I SA şi ţinând seama de 

referatul nr. 3604/2009 înaintat de tehn.Czondi Eugen – responsabil investiţii în cadrul 

Primăriei Huedin. 

 Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 3605/2009, înaintat de Primar şi avizat de 

comisia de Administraţie Publică la şedinţa din data de 15.05.2009. 

 Luînd în considerare prevederile art. 10, alin-2,3 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea Publica şi regimul juridic al acesteia, art.3, alin.3, art.6, alin.2, din O.G nr. 

25/2001 privind infiintarea Companiei Naţionale de Investiţii, respectiv  art.36  din Legea 

nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată. 

  

H O T A R A S T E 

 

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

privat al orasului Huedin, a imobilului – Casa de Cultură situat pe str. Horea nr.5, înscris 

în C.F 5498, nr. cadastral 703. 

 Art.2. In vederea realizării investitiilor pentru reabilitarea Casei de Cultura a 

orasului Huedin,  se aprobă darea in folosinţă gratuită a imobilului către Compania 

Naţională de Investiţii Bucuresti, pe perioada realizării investiţiilor. 

 Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

compartimentul investitii din cadrul Primăriei Huedin. 

 

 

Nr. 63/20.05.2009     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenţi:  14 

       Votat pentru:   14 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Cozea Marinela 

       Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 


