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

 H O T Ă R Â R E

   privind aprobarea ofertei de donație,  a terenului înscris în C.F 53185 – Huedin, nr. Cadastral 
35185, în suprafață de 520 mp, pentru ca acest amplasament să devină drum public – alee.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 
          Având în vedere actul nr. 11134/15.12.2016, înaintată de dl. Zirbo Marin Nicolae, cu domiciliul în
orașul Huedin, str. Pr. Aurel Munteanu, nr. 76, jud. Cluj, privind oferta de donație către orașul Huedin, a
terenului  înscris în CF. 53185 -Huedin,  nr.  Cadfastral 35185, în suprafață de 520 mp,  pentru ca acest
amplasament să devină drum public – alee, și tinând seama de referatul nr. 11184/15.12.2016 înaintat de
biroul de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre 11205/16.12.2016 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie , mediu și turism la ședinta din data de 16.12.2016

 Luând în considerare prevederile art. 36, 45, 121, alin.3, din legea nr. 215/2001 a Administratiei
Publice Locale, republicata                    

      H O T Ă R Ă Ș T E

 Art.1.  Se aprobă  oferta  de donație înaintată  de  dl.Zirbo  Marin Nicolae,  domiciliat  în  orașul

Huedin, str. pr. Aurel Munteanu nr. 76, a terenului înscris în CF 53185 – Huedin, nr. Cadastral 35185, în

suprafață de 520 mp, pentru ca acest amplasament să devină drum public – alee.

  Art.2. Se aprobă atribuirea denumirii acestei alei, respectiv ,,  ALEEA MUNTELUI ” .

  Art.3.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  Biroul  de  urbanism  și

amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr. 131/20.12.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela                        Cozea Dan
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