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

        H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  valorii de inventar al apartamentelor dimn Bl.A.N.L, str. Fildului nr. 59, completarea

listei locuințelor  sociale, aprobarea listei actualizate inclusiv a valorii de inventar

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  30.09.2013
Având în vedere necesitatea stabilirii valorii de inventar a celor 9 apartamente din Ansamblul de locuințe

A.N.L , str. Fildului nr. 59,  respectiv de completare a listei  locuințelor sociale aprobate prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 163/2012 cu 5 apartamente din cele 9 louințe clasificate A.N.L din str. Fildului nr. 59 în baza Hotărârii
Consiliului Local nr. 106/2010, respectiv referatul nr. 6570/2013 înaintat de compartimentul spatiu locativ din
cadrul Primăriei Huedin. 

Ținând  seama  de  proiectul  de  hotărâre  nr.  6572/2013  înaintat  de  primar  și  avizat  de  comisia  de
administrație publică, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială la data de 23.09.2013.

Luând  în considerare prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr. 106/2010,   163/2012  cât  și   art.39,
alin.3, din Legea nr. 114/1996  Legea Locuinței, respectiv prevederile art. 36, alin. 2, lit.c,  d alin.6 , lit.a, pct.17 şi
art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

    H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se  aprobă  valoarea de inventar a celor 9 apartamente din imobilul situat în orașul  Huedin, str.
Fildului, nr. 59, valori de inventar după cum urmează:

1. Apartamentul nr. 1 – valoare de inventar – 300822 lei;
2. Apartamentul nr. 2 – valoare de inventar – 225086,25 lei; 
3. Apartamentul nr. 3 – valoare de inventar – 300822 lei; 
4. Apartamentul nr. 4 – valoare de inventar – 300822 lei; 
5. Apartamentul nr. 5 – valoare de inventar – 300822 lei; 
6. Apartamentul nr. 6 – valoare de inventar – 300822 lei; 
7. Apartamentul nr. 7 – valoare de inventar – 213567 lei; 
8. Apartamentul nr. 8 – valoare de inventar – 206919 lei; 
9. Apartamentul nr. 9 – valoare de inventar – 213567 lei; 
Valoarea  totală  a  celor  9  apartamente  din  imobilul  situat  în  Huedin,  str.  Fildului,  nr.  59  este  de  –

2363249,25 lei.  
Art.2. Se  aprobă  completarea listei detaliate a locuințelor sociale aflate în proprietatea orașului Huedin

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 29.11.2012 cu un număr de 5 apartamente nerepartizate
chiriașilor evacuați din locuințe naționalizate care se restituie foștilor proprietari, care prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 106 din 30.07.2010, au fost transformate în locuințe sociale, după cum urmează:

1. Apartamentul nr. 1- cu o suprafata utila de 54,30 mp – si o valoare de inventar –  300822 lei;
2. Apartamentul nr. 2- cu o suprafata utila de 40,65 mp–si o valoare de inventar –225086,25 lei;
3. Apartamentul nr. 4- cu o suprafata utila de 54,30 mp – si o valoare de inventar –  300822 lei;
4. Apartamentul nr. 8- cu o suprafata utila de 37,35 mp – si o valoare de inventar –  206919 lei;
5. Apartamentul nr. 9- cu o suprafata utila de 38,55 mp – si o valoare de inventar –  213567 lei;

               Valoarea totală a celor 5 apartamente transformate în locuințe sociale este   - 1247216,25 lei.
Art. 3. Se aprobă Lista completă  actualizată detaliată a locuințelor sociale din fondul locativ de stat din

proprietatea Orașului Huedin cf. Anexei la prezentul proiect de hotărâre.
Art. 4. Se apobă valoarea de inventar și suprafețele celor patru apartamente  situate în  blocul  ANL nr. 59,

aparatemente  din  fondul  locativ  de  stat  al  Orasului  Huedin,  conform  destinației  inițiale  pentru  care  a  fost
construit  imobilul,  respectiv  pentru   chiriașii  evacuați  din  locuinte  naționalizate  care  se  restituie  fostilor
proprietari,  după cum urmează:

1. Apartamentul nr. 3 - cu o suprafata utila de 54,30 mp – si o valoare de inventar –  300822 lei;
2. Apartamentul nr. 5 - cu o suprafata utila de 54,30 mp – si o valoare de inventar –  300822 lei;
3. Apartamentul nr. 6 - cu o suprafata utila de 54,30 mp – si o valoare de inventar –  300822 lei;
4. Apartamentul nr. 7 - cu o suprafata utila de 54,30 mp – si o valoare de inventar –  213567 lei;
 Valoarea totală  a celor  4  apartamente  pentru   chiriașii  evacuați  din locuințe naționalizate  care  se

restituie fostilor proprietari este de 1116033,00 lei.
Art.  5  .Cu ducerea  la îndeplinire a  prezentei  hotărâri  se încredințează  Compartimentul  de gospodarie

comunală și locativă,  Direcția Economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.118/30.09.2013 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Prof. Matiș Horea Dorin                     Cozea Dan

 LS……………………………


