
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL                                                                  

 

H O T Ă R Â R  E 

privind  aprobarea   denumirii  unei străzi -  Cetatea Veche  

 

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2010 

 Având în vedere   necesitatea atribuirii unei denumiri  căii de acces care face legatura intre DN1 E60 şi cartierul Cetatea Veche , respectiv 

referatul nr. 5770/2010 inaintat de comisia de inventariere  a bunurilor ce apartin Domeniului Public al Orasului Huedin. 

 Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 5789/2010 înaintat de primar şi avizat de comisia de urbanism la şedinţa din data de 21.06.2010. 

 Luând în considerare prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,,  art. 36, alin. 2, lit.b,  alin.4, lit.c, 

alin.5, lit.d,  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 atribuirea denumirii de strada ,, Cetatea Veche,,  , drumului de acces din DN1 – E60,  către cartierul Cetatea Veche. 

        Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul urbanism   şi Impozite şi Taxe Locale din cadrul 

Primăriei Huedin. 

 

 

Nr. 79/25.06.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti:  15 

       Votat pentru:   15 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

    Farkaş Marius      Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 



JUDEŢUL CLUJ                                                                                                                         Modificat şi complectat de consiliul local, 

ORAŞ  HUEDIN                                                                                                                         prin Hotărârea nr. 86 din 25.06.2010 

COMISIA SPECIALĂ PENTRU  

INTOCMIREA INVENTARULUI DOMENIULUI                                                                                Primarul oraşului Huedin  

PUBLIC AL ORAŞULUI HUEDIN                                                                                                               dr. Mircea Moroşan 

 

 

 

 

INVENTARUL  

bunurilor care aparţin domeniului public al oreşului Huedin  

 

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Anul dobîndirii 

sau după caz al 

dării în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

( lei ) 

Situaţia juridică actuală/denumire 

act proprietate sau alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

288  Teren  Teren aferent staţiei de tratare şi epurare a 

apelor reziduale şi drum de acces, situate în 

Huedin str. Horea Fn, pe malul sudic al râului 

Crişul Repede în apropierea podului peste 

râul Crişul Repede care face legătura între 

localitatea componentă Cetatea-Veche şi 

păşune, în suprafţă de 10862 mp. 

1999 259081,00 Domeniul public al oraşului 

Huedin potrivit Legii nr. 213/1998 

şi a H.C.L. nr. 86 din 25.06.2010 

289 1.10. Monument în 

memoria 

eroilor luptei 

anticomuniste 

din zona 

Vlădeasa  

Monument în memoria eroilor luptei 

anticomuniste din zona Vlădeasa, situat în 

partea de est a scuarului troiţei din zona 

centrală construit pe fundaţie din beton corp 

din beton cu placă comemorativă din 

marmură neagră 

 

2010 50000,00 Domeniul public al oraşului 

Huedin potrivit Legii nr. 213/1998 

şi a H.C.L. nr. 86 din 25.06.2010 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de inventariere : 

- Giurgiu Marinela – viceprimar – preşedinte _________________; 

- Cozea Dan – secretar al consiliului Local –secretarul comisiei ____________; 

- Pandrea Rodica – director economic – membru _____________________; 

- Lazăr Ioan – sef. U. A. T. – membru ______________________; 

            -     Danciu Florin – consilier – membru ______________________ . 

 

290  Teren  Teren intravilan situat în Huedin, str. Pr. 

Aurel Munteanu, nr. 24, lângă staţia Peco 

Lukoil, în suprafaţă de 603 mp. 

1999 591465,15 Domeniul public al oraşului 

Huedin potrivit Legii nr. 213/1998 

şi a H.C.L. nr. 86 din 25.06.2010 

291    1.3.7.1. Strada 

Cetatea-Veche 

Strada Cetatea-Veche, compus din drum de 

pământ cu îmbrăcăminte din pietră, situat în 

cartierul Cetatea-Veche,  în lungime totală de 

7210 m, având o suprafaţă de 36050 mp. 

2010 849718 Domeniul public al oraşului 

Huedin potrivit Legii nr. 213/1998 

şi a H.C.L. nr.  86 din 25.06.2010 


