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

H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea  efectuării demersurilor de către CNADR- Direcția de Drumuri și Poduri
Cluj, în vederea desființării spațiilor verzi dintre pista de bicicliști de pe strada Horea,  de la

intersecția  DN1 cu DN 1 G

 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 27.04.2012.
    Având în vedere necesitatea asigurării unor locuri de parcare prin desființarea  spațiilor verzi
dintre pista de bicicliști de pe strada Horea  de la intersecția DN1 cu DN1 G și intersecția cu str. Postei
pentru a deservi persoanele fizice sau juriidce care au sediu sau domiciliul după caz în această zonă,
respectiv referatul nr. 3672/2012 inaintat de compartimentul UAT din cadrul Primariei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3673/2012 înaintat de primar și avizat de
comisia de urbanism la ședința din data de 23.04.2012.

Ţinând seama de prevederile art. 3 5, lit.a, art.6 alin.1, art.11, art.15, 16, 17, art.20,art. 21,
alin.2, art. 24, 33,40, 44 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificarile la zi și  art. 36,
alin.2, lit.c,  alin.6, lit.a, pct.11, 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  efectuarea demersurilor procedurale către Compania Națională de
Drumuri și Autostrăzi – Directia Regională de Drumuri și Poduri  Cluj, în vederea desființării spațiilor
verzi dintre pista de biciclisti de pe strada Horea  de la intersecția DN1 cu DN1 G și intersecția cu str.
Postei,  pentru a deservi persoanele fizice sau juridice care au sediu sau domiciliul după caz în aceasta
zonă, pentru amenajarea unor locuri de parcare.

Art.2.  Cu  ducerea la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se  încredințează  compartimentul  de
urbanism din cadrul Primariei Huedin.
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