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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

            H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea  amplasamentului identificat în C.F  50108 Huedin, situat în P.ța Victoriei nr. 43, 
proprietar orașul Huedin, având destinația 3 locuri pentru garaje auto.

   Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale. 

Luând în considerare faptul că în anul 1997 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local  un amplasament în
P.ța Victoriei nr. 43, pentru edificarea a 4 garaje, amplasament care ulterior în urma licitației a fost închiriat la 4 locuitori
cu domiciliul la aceaiași adresă, iar ulterior terenul aferent acestor  garaje, prin sențintă judecatorească a fost restituit
fostului  proprietar,  fapt  ce  a  impus chiriașilor  ridicarea  acestor  construcții  provizorii  de  garaje  și  ținand seama de
necesitatea identificării unui alt amplasament destinat mutării acestor garaje.

Având în vedere cererea nr. 6686/09.08.2016 înaintată de dl. Ban Sorin Constantin cu domiciliul în orașul
Huedin, P.ța Victoriei  nr. 37, Bl.H4, Ap.10, prin care solicită aprobarea unui alt amplasament pentru garajul deținut
la adresa mentionată.

Tinând seama de referatul nr.7927/23.09.2016 Serviciul de Urbanism din cadrul Primăriei Huedin prin care
se  propune  asigurarea  unui  alt  amplasament  pentru  mutarea  acestor  garaje,  pe  terenul   înscris  în  C.F  50108
Huedin,P.ța Victoriei nr. 43, proprietatea orașului Huedin.

Luand in considerare proiectul de hotărâre nr. 7960/23.09.2016 inaintat de primar și avizat de comisia
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu și turism, la sedinta din data de 26.09.2016.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale republicată.

H O T Ă ER Ă Ș T E

Art1. Se aprobă amplasamentul identificat în C.F  50108 Huedin, situat în P.ța Victoriei nr. 43, proprietar

orașul Huedin, având destinația 3 locuri pentru garaje auto.

Art.2. Se aprobă relocarea amplasamentului terenului închiriat de dl. Ban Sorin Constantin prin contractul

de închiriere nr.251/27.01.1997, pe noul amplasament identificat în C.F 50108 Huedin, P.ța Victoriei nr. 43.

     Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de urbanism, Impozite si
taxe locale din cadrul Primariei orasului Huedin.

Nr.99/30.09.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela                        Cozea Dan
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