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H O T A R A R E 
privind  aprobarea modificării  valorii de inventar a bunului înscris   în domeniul public al oraşului 

Huedin – a  Casei   Tineretului din str. A.Iancu nr. 39 
 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinara  din data de 30.12.2010 

Având în vedere   necesitatea înscrierii in evidentele Inventarului Domeniului Public, 
respectiv a valorilor de inventar a imobillelor terenuri  intravilan,  respectiv  referatul nr. 
11987/2010 înaintat de Comisia de inventariere  a Domeniului Public din cadrul Primăriei 
Huedin, prin care solicita modificarea valorii de inventar al bunului înscris în Inventarul 
bunurilor care apartin domeniului public al oraşului Huedin, la pozitia 106, reprezentând  
cladire Casa Tineretului  situata  pe str. A.Iancu, nr.39  de la valoarea de inventar de 
126.804,69 lei cu suma de 215.848,50 lei reprezentând valoarea reparaţiilor capitale din 
anul 2010, conform Procesului Verbal de recepţie nr. 11954/2010, la valoarea finală de 
342.653,19 lei. 

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 11990/2010 înaintat de Primar şi avizat  
de Comisia de adm.publică la şedinţa din data de 30.12.2010. 
 Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, HG 969/2002 privind atestarea Domeniului Public al judetului 
Cluj,  art. 36, alin. 2, lit.b,  alin.4, lit.d, alin.6, lit.a, pct.1  şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 
  
     H O T A R A S T E 
   

Art.1. Se  aprobă  modificarea valorii de inventar al bunului înscris în Inventarul  
domeniului public al oraşului Huedin, la pozitia 106 reprezentând  cladire Casa Tineretului  
situata  pe str. A.Iancu, nr.39  de la valoarea de inventar de 126.804,69 lei cu suma de 
215.848,50 lei reprezentând valoarea reparaţiilor capitale din anul 2010, conform 
Procesului Verbal de recepţie nr. 11954/2010, la valoarea finală de 342.653,19 lei. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează   Comisia de inventariere al 
Domeniului Public,   respectiv compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Huedin. 
 

 
 
 
 

Nr. 194 / 30.12.2010     Consilieri total:   15 
       Consilieri prezenţi:  15 
       Votat pentru:   15 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Szraga Zoltan       Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


