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

        H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea   introducerii în  Inventarul  bunurilor  care aparțin  domeniului public  al Oraşului

Huedin,  a suprafeței  de 10.413 mp,  suprafață de teren ocupată de depozitul de deșeuri neconforme  Huedin  și a
valorii de inventar de 17077, 32 lei 

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  19.12.2013.
Având  în  vedere  adresa nr.  20850/2013 a Consiliului Județean Cluj,  UIP  SISTEM DE MANAGEMENT

INTEGRAT AL DEȘEURILOR, prin care solicită suplimentarea suprafeței  Depozitului de Deseuri Urbane Huedin
care urmează să fie închis și ecologizat,  cu suprafața de 10.413 mp, respetiv referatul nr. 8540/2013  înaintat de
biroul  de urbanism din cadrul  Primări  Huedin prin care solicită   introducerea în  inventarul  bunurilor  care
apartin domeniului public al orașului Huedin cu valoarea de inventar  de 17.077, 32 lei.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local  nr. 68/2012 ,   prin care s-a aprobat  transmiterea
dreptului de administrare asupra terenului ocupat de depozitul de deșeuri neconform din orasul Huedin, înscris
la poziția nr. 198 din Inventarul bunurilor care apartin Orașului Huedin,  menționat la art.1 în suprafață de 10.413
mp,  spre administrarea Consiliului Județean Cluj,  în vederea închiderii și ecologizării depozitului de deșeuri
urbane neconforme  Huedin.

Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 8794/2013 înaintat de Primar și avizat de Comsiia de Urbansim
la ședința din data de  16.12.2013.

Ținând  seama  de   prevederile  art.  36,  alin.2,  lit.c,  alin.5,  lit.b,  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  introducerea în  Inventarul  bunurilor  care aparțin  domeniului public  al Oraşului
Huedin,  a suprafeței  de 10.413 mp,  suprafață de teren ocupat de depozitul de deșeuri neconforme  Huedin  și a
valorii de inventar de 17077, 32 lei  conform anexei la  prezenta  hotărâre.

Art.2. Se aprobă transmiterea  dreptului de administrare asupra terenului ocupat de depozitul de deșeuri
neconform  din  orașul  Huedin,   menționat  la  art.1,  spre  administrarea  Consiliului  Județean  Cluj,  in  vederea
inchiderii și ecologizării depozitului de deșeuri urbane neconforme  Huedin.

Art.2. Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de urbanism  din
cadrul Primăriei Huedin
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 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 prof. Pavel Cosmin                        Cozea Dan
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