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

H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea   includerii  în domeniul  privat al orasului Huedin, a 

ansamblului de locuinte  A.N.L 

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  
25.01.2013

Având în vedere adresa nr. 15829/2013, a Agenției Nationale Pentru 
Locuinte , prin care se comunică valorile investitiilor  celor 2 Ansambluri de 
locuinte  A.N.L realizate în orasul  Huedin, respectiv  Str. Gheorghe Doja și Aleea 
1Mmai, Protocolul de predare – primire a celor două investiții A.N.L. nr. 
1134/2011 , cat si referatul nr. 552/2013 inaintat de  compartimentul de 
gospodarie comunala si locativa.

Luand   in considerare proiectul de hotărâre nr. 590/2013 inaintat de 
primar și avizat de comisia economica la ședinta din data de 21.01.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 8, alin.2 din legea nr. 152/1998 privind 
infiintarea ANL, art.7,alin.6 din Legea nr. 114/1996, Legea nr. 213/1998 , 36, alin. 
1, 2, 6, lit. b,d,  alin.4, lit.e,  alin.6, lit.a, pct.17, 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  includerea in domeniul privat al orasului Huedin,  
ansamblul de locuinte A.N.L situat în str. Gheorghe Doja nr. 7, cu o valoare de 
investiție de 1.301.544,67 lei cu TVA.

  Art.2. Se aproba includerea in domeniul privat al orasului Huedin,  
ansamblul de locuinte  A.N.L din str. Aleea 1 Mai , cu o valoare totala de  
5.892.753,33 lei cu  TVA   astfel :

 Bloc nr. 1   1.471.801,45 lei 
 Bloc nr. 2 .   1.473.479,30 lei 
 Bloc nr. 3   1.475.472,88 lei
 Bloc nr. 4   1.471.999,70 lei 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează   

direcția economică  si biroul de gospodărie comunală și locativă din  cadrul 
Primăriei Huedin. 

Nr. 5/25.01.2013 Consilieri total:
15

Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13

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