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

        H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  înscrierii in Cartea Funciară a suprafeței  de pășune  a orașului Huedin de

4.462.210 mp cu defalcarea în 18 parcele
 

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  30.09.2013
Având  în  vedere  referatul  nr.  6591/2013  înaintat  de  serviciul  comunitar  de  cadastru  și

agricultură din cadrul Primariei Huedin,  privind  necesitatea înscrierii în Cartea Funciară a  suprafetei
de pășune a orașului Huedin defalcat pe cele 18 parcele cf. documentației cadastrale întocmită de SC
Top Sun SRL înregistrată sub nr. 6577/23.09.2013. 

Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 6592/2013 înaintat de primar și avizat de comisia
de administrație publică,  juridică,  de disciplină,  muncă și  protecție socială la  ședința  din  data  de
23.09.2013.
 Luând în considerare prevederile  art. 36, alin. 1, lit.c, alin.5,lit. a şi  art. 68, art. 123, alin.2  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 înscrierea în Cartea Funciară a Orașului Huedin, a suprafeței de pășune a
Orașului Huedin, de  4.462.210 mp, cu defalacarea acesteia pe cele 18 parcele astfel:

– Parcela nr. 1 în suprafață de         75.000 mp
– Parcela nr. 2 în supărafața de    190.456 mp
– Parcela nr. 3 în suprafață de         70.169 mp
– Parcela nr. 4. în suprafață de       76407  mp
– Parcela nr. 5. în suprafață de        96622  mp
– Parcela nr. 6. în suprafață de        31712  mp
– Parcela nr. 7. în suprafață de        21362  mp
– Parcela nr. 8. în suprafață de        45442  mp
– Parcela nr. 9. în suprafață de     355111  mp
– Parcela nr. 10. în suprafață de     86515  mp
– Parcela nr. 11. în suprafață de   266847 mp
– Parcela nr. 12. în suprafață de   174471 mp
– Parcela nr. 13. în suprafață de   250072 mp
– Parcela nr. 14. în suprafață de   304675 mp
– Parcela nr.  15. în suprafață de  126206 mp
– Parcela nr. 16. în suprafață de   263543 mp
– Parcela nr. 17. în suprafață de     83987 mp
– Parcela nr. 18. în suprafață de 1943613mp

  Total Suprafață              4.462.210 mp

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  serviciul comunitar de
cadastru și agricultură din cadrul Primariei Huedin.

Nr.121/30.09.2013 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

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