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JUD. CLUJ 
ORASUL HUEDIN 
CONSILIUL LOCAL      
 
                                                        

H O T Ă R Â R E 
privind aprobare  efectuare schimb terenuri cu SC Cattapan  SRL 

 
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară  din data de 26.08.2011. 

         Având în vedere referatul nr. 7629/2011, inaintat de dl ing. Oros Iuliu din cadrul 
compartimentului de urbanism, privind efectuarea unui schimb de teren cu SC Cattapan  International 
SRL, in suprafata de 934 mp, siuat pe str. Vladeasa f.n din totalul suprafetei de 7.300 mp inscris in CF 
50864 – Huedin. 

Luând în considerare  Raportul de evaluare a terenului intravilan in suprafata de 934 mp( din 
imobilul terenuri de 7300 mp inscris in CF 50864 – Huedin) , aflat in proprietatea orasului Huedin, şi a 
terenului in suprafata de 274 mp situat in Huedin str. Vladeasa nr. 43 b. inscris in CF 3850 – Huedin,  
componenta a imobilului terenului in suprafata de 22.794 mp ) aflat in proprietatea SC Cattapan 
International SRL, intocmit de SC Altier SRL Cluj Napoca prin ing. Ionel Bichici  -evaluator imobiliar, 
prin care se menţionează că valoarea celor două terenuri este egală. 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7640/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de Urbanism la şedinţa din data de 22.08.2011. 

Tinand seama de  prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale republicată.  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1  Se aprobă  însuşirea Raportului de evaluare intocmit de SC Altier SRL Cluj Napoca prin 

ing. Ionel Bichici  -evaluator imobiliar, având ca obiect efectuarea unui schimb de teren cu SC Cattapan  
International SRL, în suprafaţa de 934 mp, siuat pe str. Vladeasa f.n,  din totalul suprafeţei de 7.300 
mp, teren înscris în CF 50864 – Huedin. 

 Art.2.  Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuri între oraşul Huedin şi SC Cattapan  
International SRL, astfel: 

- Orasul Huedin oferă la schimb parcela nr. 2 în suprafata de 934 mp, componentă a  
imobilului terneuri în suprafaţa de 7300 mp, situat pe str. Vladeasa f.n,  având valoarea de 24.780 lei , 
înscis în CF 50864 – Huedin, nr. cadastral 50864,  

- Sc Cattapan Intzernational  SRL oferă la schimb parcela nr. 2 în suprafaţa de 274 
mp,  situată în str. Vladeasa nr. 43 B, componenta a imobilului terenuri în suprafaţa de 22.794 mp, 
teren înscris în CF.  3850 – Huedin , în valoare de 24.780 lei. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  compartimentul UAT din 
cadrul Primăriei Huedin. 

 
 

Nr. 128/26.08.2011     Consilieri total:   15 
       Consilieri prezenţi:  14 
       Votat  pentru :   14 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Vlaic Violeta      Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


