
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea  unui Plan Urbanistic Zonal  pentru un teren  în 

suprafata de 4.600 mp , teren situat  pe A.Iancu  fn, aparținând SC Eurocard 
2004 SRL

                   Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din data de  
16.07.2012.

  Tinand seama de Hotararea Consiliului Local nr. 62/27.04.2012 prin care 
s-a aprobat  realizarea unui Plan Urbanistic Zonal privind introducerea in 
intravilanul orasului  a unei suprafete de 4.600 mp, respectiv  adresa nr.  nr. 
5364/2012,  depusă de SC EUROCARD 2007  SRL, cu sediul in loc. Hereclean, nr. 
23/C, jud. Sălaj, prin  care solicită  aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru 
terenul  in suprafață de  4..600 mp,  situat pe str. A.Iancu  fn, Km 2+0,00 partea 
dreaptă,  in vederea intrării în intravilanul orașului Huedin  și realizării  unei 
unități de producție - stație de betoane, având CF 50676- Huedin,  respectiv 
referatul nr. 5813/2012,  înaintat de compartimentul  urbanism din cadrul 
Primăriei Huedin.

Luând in considerare proiectul de hotărâre nr. 5830/2012 înaintat de 
primar  și avizat de comisia pentru amenajarea teritoriului la ședinta din data de 
11.07.2012.

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

H O T Ă R Ă Ș T E

   Art. 1  Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal  pentru terenul în suprafață de  
4..600 mp, având C.F 50676-  Huedin,  situat pe str. A.Iancu  fn, Km 2+0,00 partea 
dreaptă, în vederea intrării în intravilanul orașului Huedin  și realizării  unei 
unități de producție - stație de betoane de către SC EUROCARD 2007 SRL. 
                 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  
compartimentul de urbansim   respectiv impozite și taxe din cadrul Primăriei 
Huedin.

Nr.105/16.07.2012 Consilieri total:
15

Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar,

 Lazea Constantin  Cozea Dan
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