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

                                                                                  H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea radierii din Inventarul bunurilor care aparațin domeniului public  al orașului Huedin, a 
poziției 291 și introducerea a două noi poziții - poziția nr. 637, 638

               Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 30.10.2015.
Având în vedere procedura de închidere și ecologizare a depozitului de deșeuri urbane neconform din

orașul Huedin, se impune  dezmembrarea parcelei cu nr. Cadastral 52899, înscrisă în C.F. 52899 Huedin, în
două parcele respectiv nr. cadastral 53069 cu suprafața de 926 mp și nr. cadastral 53070 cu suprafața de 7295
mp.                                                                                                                                                                                  

Ținând  seama  de  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  102/2015  prin  care  sa  aprobat
dezmembrarea amplasamentului  în   cele  două  parcele,  sens  în  care  se  impune  radierea  din  inventarul
bunurilor  domeniului public al orașului Huedin, a poziției 291,  respectiv introducerea a două noi poziții în
inventarul  bunurilor apartinand domeniului  public  al  orașului  Huedin și  poziția 637,  638 aferente  noilor
parcele obținute prin dezmembrare, respectiv referatul nr. 9074/2015 înaintat de ing. Oros Iuliu din cadrul
biroului de urbanism și amenajarea teritoriului. 

Având în  vedere proiectul  de hotărâre nr.  9099/2015 înaintat  de  primar și  avizat  de comisiei  de
urbanism și amenajarea teritoriului la ședinta din data de 26.10.2015.

Luând în considerare prevederile art.36 alin.1, lit.c,d, alin.6, lit.a, pct, 14 și 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  radierea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al orașului 
Huedin, a poziției 291,, teren cu destinația de loc depozitare și rampa de deșeuri menajere,  în suprafața de 
21.913 mp.

Art. 2. Se aprobă  introducerea a două noi poziții în Inventarul bunurilor care aparțin  domeniului
public al orașului Huedin,  respectiv : 

     - poziția 637, teren cu destinația de loc de depozitare și rampa de deșeuri menajere în suprafața de
20.987 mp, înscrisă în C.F nr. 51458, 52900 si 53070.
   - poziția nr. 638, teren lângă rampa de deșeuri menajere în suprafață de 926 mp, înscrisă în C.F nr.
53069–Huedin.

Art.3. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  biroul  de  urbanism  și
amenajarea teritoriului  din cadrul Primăriei Orașului  Huedin.

 Nr. 133/30.10.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru:                              14

              

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Farkaș Marius Cozea Dan

            
   


