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

                                                                                H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  introducerii în domeniul public al orașului Huedin, a terenului aparținând străzii Soarelui,  

în suprafața  de 4620 mp

  Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2016.
 Având în vedere referatul nr. 3532/17.03.2016 înaintat de Comisia de Inventariere  a Domeniului Public, numită
prin dispoziția Primarului orașului Huedin nr. 110/21.03.2014,  prin care  solicită introducerea in domeniul public  al
orașului Huedin, a terenului aparținând străzii Soarelui, pe lungime de 770 ml și în suprafața  de 4620 mp., cu o valoare
de inventar de 57.288 lei(la o medie de 12,40 lei/mp.

Ținând seama de referatul nr.2553/17.03.2016 înaintat de compartimentul  de urbanism din cadrul  Primăriei
orașului Huedin prin care solicită aprobarea introducerii în domeniul public al orașului Huedin,  terenul aparținând
străzii Soarelui, în suprafața  de 4620 mp., cu o valoare de inventar de 57.288 lei.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2670/18.03.2016 înaintat de primar și avizat de comisia de urbanism și
amenajarea teritoriului la ședinta din data de 21.03.2016.

Luând în considerare prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,,  art.
36, alin. 2, lit.b,  alin.4, lit.c, alin.5, lit.d,  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 introducerea în domeniul public al orașului Huedin, a terenului aparținând străzii Soarelui, în
lungime de 770 ml și în suprafața  de 4620 mp., cu o valoare de inventar de 57.288 lei.

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei   hotărâri  se  încredințează,  biroul  de urbanism si  amenajarea

teritoriului din cadrul Primariei orașului Huedin.

 Nr. 35/25.03.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți   2
Votat pentru:                             13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela  Cozea Dan

            
   


