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H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  modificării  valorii de inventar a bunului înscris în Inventarul Domeniului Public 
al oraşului Huedin( Policlinica)  

 
 

          Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  extraordinară   din data de 12.04.2011. 
Având în vedere necesitatea actualizării valorii contabile a imobilului -  Ambulatoriul de 

Specialitate Huedin (clădire Policlinică),  situat în oraşul Huedin P.ţa Victoriei nr. 6-8, înscris la poziţia 
nr. 99 din anexa nr. 1,  privind Inventarul Bunurilor care aparţin Domeniului Public al oraşului 
Huedin, din  H. G. nr. 505/2010, cf. valorii contabile,  care figura în evidentele Spitalului orăşenesc 
Huedin, în urma reevaluării valorii imobilului, respectiv referatul nr. 3279/2011 înaintat de biroul de 
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.  
 Ţinând seama de Protocolul nr.  nr. 1067/2011 înaintat de Spitalul orăşenesc Huedin  
respectiv  nr. 2754 /2011 înregistrat la  Primăria Huedin.   
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3280/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia  
Economică la şedinţa din data de 12.04.2011.  
 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,  modificata prin 
HG art. 36, alin. 2, lit.c,d  alin.5, lit.b, alin. 6, lit.a, pct.3  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 valorii de inventar al bunului înscris în Inventarul  domeniului 
public al oraşului Huedin, la poziţia 99 din anexa nr. 1 la HG.505/2010, respectiv de la valoarea 
1177005,29 la valoarea contabilă de 4441971,00 lei. 

Art2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  direcţia economică şi 
compartimentul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin. 

 
 
 
 

Nr. 54/12.04.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 14 
       Votat  pentru :  14 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Giurgiu Marinela     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


