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     H O T A R A R E 

Privind  aprobarea modificării anexei  la Hotararea Consiliului Local 

nr. 37/2009 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 

Huedin 

 

 Consiliul Local Huedin, intrunit in şedinţa extraordinara din data de 15.06.2009. 

 Având în vedere adresa nr.8357/2009 înaintată de Consiliul Judetean Cluj, respectiv  

referatul nr.4331/2009, înaintat de  dl. Handraluca Mircea din partea comisiei de inventariere din 

cadrul Primariei Huedin,  aprobată prin dispozitia Primarului nr.875/2008. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.4332/2009 inaintat de primar şi avizat de 

comisia de urbanism la şedinţa din data de 15.06.2009. 

    Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998,  privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, respectiv art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.a,, şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 a  

Administraţiei Publice, republicată.  

  

     H O T A R A S T E 

 

Articol unic. Se aprobă modificarea anexei  la Hotararea Consiliului Local 

 nr. 37/2009 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 

Huedin,  după cum urmează: 

1. poziţia 71  se modifică după cum urmează: 

   - coloana 2, va avea următorul cuprins: - „ Clădire Şcoală „ 

                   - coloana 3, va avea următorul cuprins: - “ Situată în Huedin pe str. Horea  

nr. 78, în partea de sud a curţii Grupului şcolar Huedin, construcţie pe fundaţie din piatră şi 

zidărie din cărămidă, compusă din P+1 „ . 

    2. poziţia 73 se modifică după cum urmează: 

- coloana 2, va avea următorul cuprins: - „ Clădire Şcoală „                                                                                                                                                                                                                                                                   

- coloana 3, va avea următorul cuprins: - „ Situată în Huedin pe str. Horea 

 nr. 78, în în partea de sud-vest a curţii Grupului şcolar Huedin, construcţie pe fundaţie din piatră 

şi zidărie din cărămidă, compusă din 5 săli de clasă „ . 

       3. poziţia 74 se modifică după cum urmează: 

- coloana 2, va avea următorul cuprins: - „ Clădire Şcoală “                                       - ---

-coloana 3, va avea următorul cuprins: - „ Situată în Huedin pe str. Horea 

 nr. 78, în în partea de nord-vest a curţii Grupului şcolar Huedin, construcţie pe fundaţie din beton 

şi zidărie din cărămidă, compusă din 5 săli de clasă şi un laborator foto „ . 

     4. poziţia 200 se modifică după cum urmează: 

     - coloana 2, va avea următorul cuprins: -  „ Teren  “                   

     - coloana 3, va avea următorul cuprins: - „ Se află situat în extravilanul oraşului 

Huedin, pe drumul către localitatea componentă Cetatea Veche, cu destinaţia de loc de depozitare 

şi rampă de deşeuri menajere„. 

  

Nr. 76/15.06.2009    Consilieri total:  15 

      Consilieri prezenţi:  13 

      Votat pentru:   13 

Preşedinte de şedinţă, 

Marinela Cozea     Contrasemnează Secretar,  

       Dan Cozea  

   


