
R O M A N I A                                                     
JUD. CLUJ 
ORASUL HUEDIN 
CONSILIUL LOCAL      
 
                                                        

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea   stabilirii valorii de inventar ale amplasamentelor – platouri, din  Piaţa 

Agroalimentara 
 

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară  din data de 26.08.2011. 
         Având în vedere referatul nr. 7746/2011, înaintat de comisia de inventariere a bunurilor care 
apartin domeniului public al orasului Huedin prin care  propune stabilirea valorilor de inventar a 
amplasamentelor -  platourilor din Piaţa agroalimentară înscrise în Inventarul  
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Huedin la  poz 108, cât şi stabilirea valorii de 
inventar a celor două parcele dezmembrate din platoul nr. 3.  
 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 7774/2011 înaintat de Primar şi avizat de 
Comisia Economică la şedinţa din data de 26.08.2011. 

Tinând 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 stabilirea valorii de inventar ale amplasamentelor – platouri -  din Piaţa 

Agroalimentară,  înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Huedin,  
la  poz 108,   astfel:  
 -  platoul nr. 1 în suprafaţă de 1170 mp,    valoare de inventar  651479,40 lei 

 - platoul nr. 2 în suprafaţă de 1855 mp.     valoare de inventar 1032916,44 lei 

 - platoul nr. 3 în suprafaţă de 1500 mp,      valoare de inventar 835230,00 lei 

 - platoul nr. 4 în suprafaţă de 515 mp  valoare de inventar  286762,30 lei. 

Art.2.  Se aprobă valoarea de inventar pentru parcelele 1 şi 2 din Platorul nr. 3 în suprafaţă 

totală de 1500 mp. astfel. 

    - parcela nr. 1 - platoul nr. 3 - suprafaţa de 1200 mp.  valoare de inventar  668184,00 lei 

    - parcela nr. 2 - teren-            suprafaţa de 300 mp.        valoarea de inventar 167046,00 lei   

 Parcela nr. 1 se va reînscrie în poz 108 al Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 

al oraşului Huedin cu modificările propuse, iar parcela cu nr. 2 se va înscrie într-o poziţie nouă în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Huedin. 

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Comisia de inventariere  
a bunurilor care apartin domeniului public al oraşului Huedin şi Compartimentul de Urbanism din 
cadrul Primăriei Huedin. 
 

 
 
 

Nr. 132/26.08.2011     Consilieri total:   15 
       Consilieri prezenţi:  14 
       Votat  pentru :   14 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Vlaic Violeta      Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


