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

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea modificării  suprafeței terenului   aferent Centralei termice  pe  rumeguș,  situat în P.ța
Repubblicii nr. 8, înscis în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orasului Huedin, la pozitia
nr. 284, de la suprafața de 820 mp., la suprafața de 1240 mp, și aprobarea valorii de inventar de 139.029,00 lei 

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 27.03.2015
Având în vedere referatul nr. 2676/20.03.2015, privind modificarea  suprafeței terenului  aferent 

Centralei termice pe rumeguș situat în P.ța Repubblicii nr. 8, înscis în Inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al orașului Huedin, la pozitia nr. 284, și ținând seama de Planul de situație întocmit de ing. 
Gyorgy Alexandru.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2699/2015 înaintat de primar și avizat de comisia 
pentru amenajarea teritoriului și urbanism, la ședința din data de 23.03.2015.

Ținând 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 suprafeței terenului aferent Centralei termice  pe rumeguș,   situat în
P.ța Repubblicii nr. 8, înscris în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Huedin, la
poziția nr. 284, de la suprafața de 820 mp., la suprafața de 1240 mp.

Art.2. Se aprobă  valoarea de inventar de  139.029,00 lei, a terenului  aferent Centralei Termice pe
rumeguș,  situat în P.ța Repubblicii nr. 8, înscis în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
orașului Huedin, la suprafața de 1240 mp.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de urbanism
și direcția economică din cadrul  Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 45/27.03.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela          Cozea Dan
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