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

        H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  atribuirii categoriei de stradă  pentru drumul care duce către Cetatea Veche,
denumirea de strada Nordului,   introducerea în domeniul public al orașului Huedin   

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  29.11.2013.
Având  în  vedere referatul  nr.  8218/2013  inaintat  de  biroul  de  urbanism  si  amenajarea  teritoriului

privind atribuirea categoriei de stradă și denumirea acesteia,  pentru drumul care duce către Cetatea Veche din
str. Horea km 529+ 055 pana la intersectia cu calea ferata E 300, respectiv de introducere in domeniul public al
orasului si stabilirea valorii de inventar al acesteia.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 8199/2013 înaintat de Primar și avizat de Comisia pentru
amenajarea teritoriului la ședința din data de 25.11.2013.

Tinand  seama  de   prevederile  Legii  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  atribuirea categoriei de stradă  pentru drumul care duce către Cetatea Veche, din str.
Horea km  529 + 055 până la intersecția cu Calea Ferată E 300.

Art. 2 Se  aprobă stabilirea denumirii de strada Nordului,  pentru porțiunea de drum identificată la art.1.
Art.3.  Se aprobă introducerea în domeniul  public  al  orașului  Huedin a  străzii  Nordului,  ca drum cu

îmbrăcăminte din balast stabilizat cu  macadam.
Art.4. Se aprobă valoarea de inventar a străzii  Nordului  de  50.050 lei 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează   Direcția economică  și biroul de

urbanism  din cadrul Primăriei Huedin..
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