
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL      

                                                             

H O T A R A R E 

privind  aprobarea modificarii HCL nr. 26/2010 privind aprobarea dezmembrarii 

unei parcele situata pe str. B.N Antal f.n 

 

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinara  din data de 26.03.2010. 

Având în vedere  necesitatea executării unei investiţii de interes public, pe o 

suprafaţă de 300 mp, din cadrul  platoului nr. 2 a Administraţiei Pieţei Huedin, str. 

B.N.Antal f.n, înscris în C.F 50282 – Huedin, ce impune  dezmembrarea în două locuri a 

suprafeţei  de teren iniţiale, respectiv referatul nr. 2041/2010 şi nr.2950/2010 înaintat de 

compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin, prin  care se propune 

modificarea H.C.L nr. 26/2010 prin corectarea suprafeţei totale a parcelei, respectiv de 

1855 mp în loc de 1500 mp. 

Luând în considerare proiectul de hotărîre nr. 2978/2010 înaintat de primar şi avizat 

de comisia de urbanism la şedinţa din data de 22.03.2010. 

 Ţinând seama de prevederile art. 1, 2,  art. 3, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia , art.36  alin.2, lit.c, alin.5, lit.a,c şi art. 45 

din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.  

  

     H O T A R A S T E 

 

     Art. 1  Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Huedin nr. 26/2010  prin 

care s-a aprobat dezmembrarea  parcelei situată în Huedin, str. B.N.Antal f.n, înscrisă în 

CF 50283 – Huedin, nr. cadastral 50283, cu suprafaţa de 1.855 mp, astfel: 

-  lotul  nr.1 în suprafaţă de 1.555 mp 

-  lotul nr. 2 în suprafaţă de    300 mp  

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

inventariere, compartimentul   de urbanism din cadrul  Primăriei Huedin. 

 

 

 

 

Nr. 31/26.03.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenţi:  13 

       Votat pentru :  13   

        

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Farkaş Marius     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 


