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

H O T Ă R Â R E
            privind aprobarea  modificării poziției nr. 309 din Inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  
22.02.2013.

Având în vedere adresa Consiliului Județean Cluj nr. 3367/20.02.2013, 
înregistrată sub nr. 1458/20.02.2013, prin care solicită aprobarea modificării  
suprafeței necesare pentru amenajarea intersecției și a drumului de  acces în 
vederea  realizării Stației de transfer deșeuri din cadrul Proiectului,, Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj , cu încă 700 mp, respectiv 
referatul nr. 1499/21.02.2013 înaintat de compartimentul U.A.T din cadrul 
Primăriei Huedin, privind modificarea pozitiei nr. 309 din Inventarul Bunurilor 
care Apartin Domeniului public al Orasului Huedin, prin marirea  suprafetei de la 
7500 mp la 8200 mp și a valorii de inventar de la 29.501,90 la 32.252,90 lei

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1509/2013 înaintat de 
primar și avizat de comisia de adminsitratie publică la ședința din data de 
22.02.2013

Tinand 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 modificarea pozitiei nr. 309 din Inventarul Bunurilor care 
Apartin Domeniului public al Orasului Huedin, în plus  cu suprafata de 700 mp, 
respectiv de la  7500 mp,  la 8200 mp  și a valorii de inventar de  la 29.501,90,  la 
32.252,90 lei, si introducerea in domeniul public al orasului Huedin, a acestei 
suprafete conform  Planului de situatie anexat prezentei hotarari.

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se incredintează 
compartimentul de urbanism  și directia economică  din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 36/22.02.2013 Consilieri total:
15

Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar,
prof. Șaitiș Cristina Cozea Dan
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