
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL      
                                                             

H O T A R A R E 

privind  aprobarea  modificării Hotararii Consiliului Local nr. 6/2009 pentru  

trecerea unui imobil – teren din domeniul public al statului, în domeniul privat al oraşului 

Huedin( fosta UM).   

 

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

Având în vedere referatul nr. 720/2009, înaintat de compartimentul  urbanism din 

cadrul Primăriei Huedin, privind necesitatea demarării procedurilor legale pentru 

transmiterea unui imobil situat în oraşul Huedin, str. P.ţa Republicii nr. 40, din  

proprietatea publică a Statutului şi administrarea M.A.I, în proprietatea publică a oraşului 

Huedin şi administrarea Consiliului Local Huedin. 

 Tinand seama de adresa nr. 2289/2010 a Consiliului Judetean Cluj, prin care se 

solicită modificarea H.C.L nr. 6/2009, privind aprobarea demersurilor pentru transmiterea 

din Proprietatea Publică a Statului şi Administrarea Ministerului Administratiei şi 

Internelor, în proprietatea Publică a oraşului Huedin şi administrarea  Consiliului Local 

Huedin a imobilului din P.ţa Republicii  nr. 40, dat fiind modificările intervenite în 

structura Guvernului României. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2901/2010 înaintat de primar şi avizat de 

comisia de administratie publică la şedinta din data de 22.03.2010. 

 Luând în considerare prevederile H.G nr. 794/2005,  art. 12, din Legea nr. 213/1998 

privind proprietatea publică, respectiv art. 36, alin.2, lit.c,  alin.5, lit.a,şi art.45   din Legea 

nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată. 

  

     H O T A R A S T E 

 

     -  Titlul Hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins: ,, Hotărârea nr. 

6/30.01.2009 privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din Domeniul Public al 

Statului si din Administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,  în Domeniul Public 

al oraşului Huedin şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Huedin,,  art. 1 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 Art.1. Se solicită trecerea imobilului – teren şi construcţii – situat în Huedin pe str. 

P.ţa Republicii nr.40, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul proiect, din Domeniul Public al Statului şi din Administrarea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor în Domeniul Public al Oraşului Huedin şi în 

Administrarea Consiliului Local al Oraşului Huedin, în vederea utilizării acestuia cu 

destinaţia de sediu - Primărie  

- Anexa la Hotărârea nr. 6/30.01.2009 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotarare. 

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

compartimentul de gospodărie comunală şi locativă, respectiv Spitalul orăşenesc Huedin. 

 

Nr. 37/26.03.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenţi:  13 

       Votat pentru :  13   

Preşedinte de şedinţă, 

Farkaş Marius     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

       



             

             

        ANEXA LA H.C.L NR. 37/26.03.2010 

Locul unde  

este situat imobilul 

care se 

transmite 

Persoana juridica 

de la care se 

transmite imobilul 

Persoana 

juridică la 

care se 

transmite 

imobilul 

Codul de 

clasificare din 

inventarul  

bunurilor aflate in 

administrarea 

Ministerului 

Apărării 

Naţionale, care 

alcătuiesc 

domeniul public al 

statului 

Caracteristicile 

tehnice ale 

imobilului 

Oraşul Huedin, 

Piata Republicii  

nr. 40, judetul Cluj 

Statul 

Român,Ministerul 

Administraţiei şi 

Internelor 

Statul 

Român, 

Oraşul 

Huedin în 

administrarea 

Consiliului 

Local Huedin 

- Imobil  

2465 

 

- Cod. 

8.29.09 

 

 

- Nr.M.F. 

106.697 

 

 

 

Suprafaţa 

construită = 

1.486,62 mp 

 

Suprafata 

desfasurata 

=2.641,62 mp 

 

Suprafata totala  a 

terenului, 

inclusive 

constructiile = 

3.323 mp 

 

           
 

 

 

 

 

 


