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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

             H O T Ă R Â R E
               privind  aprobarea  transformarea în locuință socială, respectiv str. Tabacarilor nr. 1, ap.1, a spatiului in
suprafata totală de 33,82 mp , cu o valoare de inventar de 23.800 lei și introducerea la  pozitia nr. 636 din
inventarul bunurilor  aparținând domeniului public al orasului Huedin, a locuintei  sociale de la  adresa din str.
Tabacarilor nr. 1, ap.1. 
  
             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 30.07.2015

Având  în  vedere  referatul  nr.  6525/23.07.2015,  înaintat  de  insp.  Handraluca  Mircea  privind
transformarea spațiului  cu altă destinație decât cea  de locuință,  situat în str.  Tabacarilor nr.  1,  în locuinta
sociala in suprafata  totala de 33,82 mp, cu o valoarea de inventar de 23.800 lei , in spatiu cu destinatie de
locuinta sociala  la adresa din str. Tabacarilor nr. 1,  respecitv pentru modificarea pozitiei 636 din inventarl
bunurilor  apartinand  domeniului  public,  din  denumirea  de  atelier  frigorific  in  locuinta  sociala  cu  aceasi
suprafata si aceiasi valoare de inventar. 

Ținând seama de proiectul de  hotărâre nr.  6575/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de
administratie publică  la ședinta din data de 24.07.2015. 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei,  art. 30 alin.5 din HG nr. 1275/2000,
respectiv  art.   36,  alin.  2,  lit.  d alin.6,  lit.a,  alin.6,  lit.a,  pct.  17,   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  transformarea în locuință socială , respectiv str. Tabacarilor nr. 1, ap.1, a spatiului in
suprafata totală de 33,82 mp , cu o valoare de inventar de 23.800 lei, situat la aceiași adresă.

Art.2.  Se aproba introducerea la  pozitia nr. 636 din inventarul bunurilor  aparținând domeniului
public al orasului Huedin, a locuintei  sociale în suprafata de 33,82 mp., cu o valoare de inventar de 23.800 lei
de la adresa din str. Tabacarilor nr. 1, ap.1. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de gospodarie 
comunală și locativă din cadrul Primăriuei Orașului Huedin. 

Nr. 96/30.07.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Parpucea Emilian               Cozea Dan
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