
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL                                                                  

 

H O T A R A R E 

privind transmiterea în folosinţă gratuită a Casei de Cultură  Huedin  împreună cu terenul 

aferent către C.N.I – SA  pe durata realizării proiectului ,, Reabilitarea, modernizarea şi 

dotarea  aşezământului  cultural din oraşul Huedin – Judetul Cluj „. 

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.12.2009 

 Având în vedere adresa nr. 9912/2009 înaintată de Compania Naţională de Investiţii 

SA,  prin care se solicită încheierea  protocolului de predare – primire a imobilului -  Casa 

de Cultura, înscris în C.F nr. 5498- Huedin, nr. cad. 703, în suprafaţă de 3780 mp, în 

folosinţă gratuită pe durata realizării lucrărilor de reabilitare, modernizare  şi dotare a 

aşezământului cultural, înclusiv a terenului afertent, imobile înscrise in domeniul privat al 

oraşului Huedin, cât şi instituirea obligativităţii asigurării suprafeţelor de teren necesare 

depozitării şi organizării şantierului, respectiv racordurile pentru utilităţi aferente lucrării. 

 Luând în considerare referatul nr. 9902/2009 înaintat de dl. tehn. Czondi Eugen, 

responsabil achiziţii publice în cadrul Primăriei Huedin, respectiv proiectul de hotarare nr. 

9946/2009  înaintat de primar şi avizat de comisia de urbanism la şedinţa din data de 

08.12.2009.  

 Ţinând seama de prevederile art. 1, pct.4, 5, din Ordinul M.D.R.L  nr. 597/2009, 

pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Locuintei nr. 195/ 2009, O.G nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Naţionale de 

Investiţii , respectiv Avizul nr. 192/175/2009 al Consiliului Tehnicvo – Economic din 

M.D.R.L cât şi art.36, alin.4, lit.d, alin.6, lit.a pct.4 şi art.45, alin.2, lit.e din Legea nr. 

215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.  

  

H O T  A R A S T E 

 

     Art. 1  Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a Casei de Cultură Huedin, str. 

Horea nr. 5, jud.Cluj, inscris in C.F nr. 5498- Huedin, nr. cad. 703, în suprafaţă de 3780 

mp,  având nr. de inventar.107, cu o valoare de impozitare 564.427,84 lei. 

 Art.2. Imobil identificat la art.1 face parte integrantă din domeniul privat  al 

oraşului Huedin şi se transmite în folosinţă gratuită SC Compania Naţionala de Investiţii 

S.A pe durata realizării proiectului ,, Reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezământului 

cultural din oraşul Huedin, judetul Cluj”. 

 Art.3. Predarea imobilului se face în condiţiile  legii, pe baza de protocol  de predare 

– primire între  Consiliul Local Huedin şi S.C  Compania  Naţionala de Investiţii C.N.I  S.A, 

încheiat in forma prevăzuta în  Anexa  la prezenta hotărâre.. 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Primarul 

oraşului Huedin. 

 

 

Nr. 157/08.12.2009     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti:  14 

       Votat pentru:   14 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Padurean Răzvan     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 

 

 


