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

        H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  înscrierii în domeniul public  al Orașului Huedin,  a terenului în suprafață de 520 mp

– cu destinația de stradă,  și  acordarea denumirii de ,, ing. AUREL LAZEA ”  a străzii în suprafață  de 520 mp.

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  25.10.2013.
Având  în  vedere  Contractul  de  donație  autentificat  sub  nr.  1227/29.09.2013  respectiv  Hotărârea

Consiliului Local nr. 95/2013,  prin care a fost acceptată donația terenului în suprafață de 520 mp,   înscris în
Cartea Funciară 51025 - Huedin, nr. Cadastral 51025,  amplasament cu destinația de stradă, respectiv referatul nr.
7268/2013 înaintat de  biroul  de urbanism.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 7269/2013 înaintat de primar și avizat de comisia  pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism la ședința din data de 21.10.2013.

Luând în considerare adresa  înregistrată sub nr. 7244/2013 a Instituției Prefectului - Județul Cluj, prin
care s-a solicitat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2013 și înscrierea în domeniul public al orașului
Huedin,  a suprafetei de teren  cu destinatia de strada mentionata anterior. 

Tinand seama de  prevederile art. 3, alin., 1, 4 art. 8, alin.1 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea
public si regimul juridic al acesteia, art.  36, alin.1, 2, lit. C, alin.5, lit.d, art. 45, 120  din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată.

   H O T Ă R Ă Ș T E

   Art. 1  Se aprobă inscrierea in domeniul public  al orasului Huedin,  a terenului în suprafață de 520 mp –
cu destinația de stradă, teren înscris în Cartea Funciară sub nr.  51025 - Huedin, nr. Cadastral 51025, și aprobarea
valorii de inventar în sumă de  30.160 lei.

 Art.2. Se aprobă acordarea denumirii de ,, ing. AUREL LAZEA ”  a străzii în suprafață  de 520 mp,  teren
înscris în Cartea Funciară Huedin sub nr.  51025 - Huedin, nr. Cadastral 51025.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se încredințează  compartimentul  de   urbanism,
Directia economică din cadrul  Primăriei Orașului  Huedin.

Nr. 141/25.10.2013 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:    2
Votat pentru: 12
Consilieri care nu au votat:                    1

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Prof. Pavel Cosmin                Cozea Dan
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