
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL      

                                                             

H O T A R A R E 

privind  aprobarea includerii in domeniul public , a unor imobile aflate in 

administrarea Spitalului orăşenesc şi  Liceului O Goga Huedin 

 

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

Având în vedere  referatul nr. 2946/2010 inaintat de comisia de inventariere a   

bunurilor ce apartin Domeniului Public al Orasului Huedin. 

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 3006/2010 înaintat de primar şi avizat de 

comisia de administraţie  publică la şedinţa din data de 22.03.2010. 

 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 Includerea  în domeniul public al oraşului Huedin, a 

următoarelor imobile, după cum urmează: 

 

1.Clădire post de transformare, situată în incinta Spitalului Orăşenesc Huedin str. 

Spitalului nr. 40 construit pe fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, acoperiş din placă 

de beton compusă din 3 încăperi în suprafaţă de 49 mp, cu valoarea de inventar   55709,90 

lei. 

 2.Clădire-Staţie de oxigen şi aer comprimat, situată în incinta Spitalului Orăşenesc 

Huedin str. Spitalului nr. 40 construită pe fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, 

acoperiş din  placă beton, compusă din 3 încăperi în suprafaţă de 59 mp, cu valoarea de 

inventar  de  67079,28 lei. 

3.Clădire Administrativă -Corp 1 -”capela veche“ situată în incinta Spitalului 

Orăşenesc Huedin str. Spitalului nr. 40 construită pe fundaţie din piatră, zidărie din mortar 

şi  cărămidă, acoperiş din ţiglă, în suprafaţă de  90 mp, cu valoarea de inventar:  19332,00 

lei . 

4. Clădire-Garaj situată în incinta Spitalului Orăşenesc Huedin, str. Spitalului, nr. 

40, construită pe fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, acoperiş din ţiglă, în suprafaţă 

de 62 mp, cu valoarea de inventar:  27569.00 lei. 

5. Clădire-Grajd animale situată în incinta Spitalului Orăşenesc Huedin, str. 

Spitalului, nr. 40, construită pe fundaţie din piatră, pereţi din lemn şi  cărămidă, acoperiş 

din ţiglă, compusă din 3 încăperi, în suprafaţă de 149 mp, cu valoare de inventar: 13794,00 

lei. 

6.Clădire atelier(cabinet franceză) situat în incinta Liceului de cultură generală  

Huedin, str. P-ţa Victoriei, nr. 11, construită pe fundaţie din beton, zidărie din  cărămidă, 

acoperiş din ţiglă, compusă din o încăpere, în suprafaţă de 60 mp, cu valoarea de inventar: 

126000,00 lei. 

 

II. Aprobarea  modificării şi complectării  HCL nr. 18 din 03.02.2010 privind 

insuşirea Inventarului Domeniului Public al oraşului Huedin  după cum urmează: 

 

1. La poziţia nr. 198 din Anexa „Inventarului Bunurilor care aparţin domeniului 

public al oraşului Huedin”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren situat în  



extravilanul oraşului Huedin, pe drumul către localitatea componentă Cetatea-Veche, cu 

destinaţia de loc de depozitare şi rampă de deşeuri menajere în suprafaţă de   11500 mp. 

 

III. Anexa „Inventarului Bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 

Huedin”, se complectează  cu 6 noi poziţii, având nr curent 281, 282, 283, 284, 285, 286, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

inventariere  si compartimentul buget finante contabilitate. 

 

 

 

Nr. 32/26.03.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenţi:  13 

       Votat pentru :  13   

        

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Farkaş Marius     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 


