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JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL     
 
                                                                                                        H O T Ă R Â R E
                               privind aprobarea  valorii  de inventar  a obiectivului ,,Centrul Civic,, al orașului Huedin, înscris în

domeniul public al orașului Huedin

                  Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 18.12.2014.
Având în vedere  înscrierea în evidentele Domeniului Public al orașului Huedin , a Investitiei ,, Centrul Civic,

Etapele I, II)   – zona centrală a orasului, prin H.C.L nr. 1256/2014 și ținând seama de necesitatea înscrierii valorii de
inventar al acestei investitii, cât și radierea pozitiei nr. 54 ,, imobil parc central in suprafata de 2500 mp, valoarea de
inventar  de  217359,67  lei,  inventar  însușit  prin  H.C.L  nr.48/2014,  respectiv  referatele  nr.  176/24.10.2014,  și
9720/16.12.2014, înaintate de compartimentul  de urbanism din cadrul Primăriei Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 9721/2014 înaintat de primar și avizat  de comisia pentru activități
economico – financiare la ședința din data de 18.12.2014,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
art. 36, alin. 2, lit.b,  alin.4, lit.d, alin.6, lit.a, pct.1  şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modificată cu Legea 286/2006.

         H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se   aprobă  valoarea  de inventar  a obiectivului ,,Centrul Civic,, al orașului Huedin, înscris în domeniul
public al orașului Huedin,  prin Hotărârea Consiliului Local nr.  156/31.10.2014,  la un cunatum de 652077 lei ( 12730
mp).   

Art.2. Se aprobă radierea poziției nr. 54 din Inventarul domeniului public al orașului Huedin, însușit prin
Hotărârea Consiliului Local nr.  48/2014( Parcul Central în suprafață de 2500 mp).

             Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Direcția economica și compartimentul  de
urbanism din cadrul Primăriei orasului Huedin. 

Nr. 185/18.12.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Votat pentru: 12

Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan                Contrasemnează Secretar,

          Cozea Dan
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