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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

    
          H O T Ă R A R E

privind aprobarea  modificării poziției 250 din Inventarul Domeniului Public al orașului Huedin, 
aprobă introducerea  în  Inventarul Domeniului Public al Oraşului Huedin, la poz. 251 bunul cu denumirea
"Teren aferent str. Cetatea Veche. "

Primarul oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan Mircea,  în baza prerogativelor  prevăzute de Legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale.

Luând  în  considerare  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  109/20.07.2017  si  HCL nr.

124/2017 privind intoducerea în inventarul domeniului public al orașului Huedin, a unor imobile aferente

strazii Cetatea Veche.

Ținând seama de referatul nr. 8552/19.09.2017, înaintat de către serviciul amenajarea teritoriului

și  urbanism  din  cadrul  Primăriei  Huedin  prin  care  propune  modificarea  poz.250  din  Inventarul

Domeniului  Public  al orașului  și  introducerea în Inventarul Domeniului Public  al  orașului Huedin,  la

poziția nr. 251.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 8583/19.09.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

de urbanism si amenajarea teritoriului la sedinta din data de 20.09.2017.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic

al  acesteia,  HG nr.  969/2002  privind  atestarea  domeniului  public  al  judetului  Cluj,  cu  modificarile

ulterioare, art. 36, alin.2, lit.c , d lit.b, alin.4, lit.f, alin.5, lit.c, alin.6, lit.a pct.14 şi art. 45 din legea nr.

215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

    H O T Ă RĂ Ș T E
 Art. 1.  Se aprobă modificarea poziției 250 din Inventarul Domeniului Public al orașului Huedin,
astfel:

Nr. 
crt

Cod 
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dobândirii 
sau după caz 
anul dării în 
folosinţă

Valoare de 
inventar

Situaţia juridică 
actuală

250 1.3.7.2 Strada 
Cetatea 
Veche

Strada Cetatea Veche, 
compusă din drum de 
pămînt cu 
îmbrăcăminte din 
piatră, situat în 
cartierul Cetatea 
Veche, în lungime 
totală de 12804 ml, 
suprafaţă de 74487 
mp.

2010 1,679,628.00 Domeniul public al 
oraşului Huedin 
potrivit Legii nr. 
213/1998 şi a 
H.C.L.nr. 109 din 
30.07.2010

 Art. 2. Se aprobă introducerea  în  Inventarul Domeniului Public al Oraşului Huedin, la poz. 251 
bunul cu denumirea "Teren aferent str. Cetatea Veche. " astfel:

Nr. crt Cod 
clasificare

Denumirea 
bunului

Elemente de 
identificare

Anul 
dobindirii 
sau după 
caz anul 
dării în 
folosinţă

Valoare de 
inventar

Situaţia 
juridică 
actuală



251 Teren aferent 
str. Cetatea 
Veche

Teren aferent str. 
Cetatea Veche situat în 
Cartierul Cetatea Veche,
în lungime totală de 
12804 ml, suprafaţă de 
74487 mp.

2010 5,335,504.00 Domeniul 
public al 
oraşului 
Huedin 
potrivit Legii 
nr. 213/1998 

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția Economică  din 

cadrul Primăriei orașului Huedin.
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