
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL                                                                  

H O T A R A R E 

privind   aprobarea modificării  poziţiei nr. 55, anexa nr. 2, din HCL nr. 18/2010 privind 

aprobarea Inventarului Domeniului Public al oraşului Huedin 

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2010 

 Având în vedere   necesitatea modificării în evidentele Inventarului  bunurilor ce 

apartin  domeniului public al oraşului Huedin imobile,  respectiv  a valorii de inventar  şi 

luând în considerare   referatul nr. 5777/2010  înaintat de  comisia de inventariere a 

bunurilor ce aparţin Domeniului Public al Orasului Huedin. 

 Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 5783/2010 înaintat de primar şi avizat de 

comisia  de administratie publică la şedinţa din data de 21.06.2010. 

 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  poziţiei nr . 55 din anexa nr. 2 însuşită  conform 

HCL nr. 18/2010 , privind aprobarea Inventarului Domeniului Public al Orasului,  după  

cum urmează: 

                    - poziţia 55 – coloana 2, va avea următorul cuprins – Teren . 

                    - coloana 3, va avea următorul cuprins – teren situat în Huedin pe str. P-ţa. 

Republicii nr.8, între blocuri, în suprafaţă totală de 17870 mp din care:  

       -  teren de sub constructii anexe 603 mp. 

       -  teren căi de acces 8042 mp. 

       -  teren parcări 2585 mp. 

       -  teren spaţii verzi 6640 mp. 

    - coloana 4, va avea următorul cuprins – 1973. 

         - coloana 5, va avea următorul cuprins – 63638,74 lei. 

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

inventariere şi compartimentul  buget finante contabilitate din cadrul Primariei Huedin. 

 

 

 

Nr.85/25.06.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenţi:  15 

       Votat pentru:   15 

             

  

Preşedinte de şedinţă, 

Fărkaş Marius     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 


