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

H O T Ă R Â R E
               privind  aprobarea  dezmembrarea parcelei  pe care este amplasat depozitul de deșeuri  urban
neconform, înscris în C.F 52899 Huedin, cu nr. cadastral 52899, Huedin în două parcele

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 30.07.2015
 Având în vedere necesitatea începerii lucrărilor privind  închiderea și ecologizarea depozitelor de

deșeuri urbane din Județul Cluj, este necesară dezmembrarea parcelei cu nr. cadastral 52899, înscrisă în C.F
52899 Huedin,  în suprafață totală de 21913 mp.,  în două parcele respectiv parcela cu nr. cadastral 53069 cu
suprafața de 926 mp și parcela cu nr. cadastral 53070 cu suprafata de 7295 mp. 

Luand in considerare referatul nr. 6706/29.07.2015 înaintat de ing. Oros Iuliu din cadrul biroului de 
urbanism al Primăriei orașului Huedin. 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 6733/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de 
urbansim la ședința din data de 30.07.2015.

Ţinând seama de prevederile art. 1, 2,  art. 3, alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publica şi regimul juridic al acesteia , art.36  alin.2, lit.c, alin.5, lit.a,c 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 dezmembrarea parcelei pe care este amplasat depozitul de deșeuri urban 
neconform, înscris în C.F 52899 Huedin, cu nr. cadastral 52899, Huedin în două parcele:

-  parcela cu nr. cadastral 53069 cu suprafața de 926 mp 
-  parcela cu nr. cadastral 53070 cu suprafata de 7295 mp

                   Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compatimentul de urbanism
din  cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 102/30.07.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
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