
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

      H O T Ă R Â R E 

            privind aprobarea revocării dreptului de administrare acordat Consiliului Județean Cluj,  prin 

Hotărârea Consiliului Local  nr. 68/27.04.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr. 177/19.12.2013, prin care s-a 

transmis dreptul de administrare asupra terenului ocupat de depozitul de deșeuri neconform din orasul 

Huedin , inscris la pozitia nr. 198 din Inventarul bunurilor care apartin orasului Huedin,  în suprafață de 

11.500 mp,  spre administrarea Consiliului Județean Cluj, în vederea închiderii și ecologizării depozitului 

de deșeuri urbane neconform. 

 

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  20.12.2018. 

 Având în vedere  adresa Consiliului Județean Cluj nr. 31560/25.09.2018, înregistrată sub nr. 

8640/05.10. 2018, prin care solicită aprobarea revocării dreptului  de administrare asupra unei suprafețe  

de 21913 mp., teren aferent depozitului și langă depozitul neconform  de deșeuri urbane  Huedin, drept de 

administrare ce a fost acordat  Consiliului Județean Cluj, conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local 

nr. 68/27.04.2012 pentru terenul  în suprafața de 11500 mp., și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

177/19.12.2013 pentru închiderea și ecologizarea depozitului de deșeuri urbane neconforme Huedin. 

Ţinând cont de referatul nr. nr. 8935/18.10.2018, înaintat de ing. Haș Paul in calitate de arhitect șef 

al orașului Huedin prin care solicita aprobarea revocării dreptului de administrare acordat Consiliului 

Județean Cluj, conform Hotararii Consiliului Local  nr. 68/27.04.2012 și Hotărârii Consiliului Local nr. 

177/19.12.2013. 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 11234/17.12.2018 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism la ședinta din data de 

17.12.2018. 

Luând în considerare directiva U.E. nr. 99/31/EC, privind depozitarea deșeurilor, a indicatorilor 

tehnico – economici din Studiul de Fezabilitate a Proiectului ,, SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL CLUJ,,  prin Hotararea Consiliului Local nr.  2/12.01.2011.  

 Avand in vedere Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al  Oraşului Huedin. 

Tinand seama de prevederile art. 11,  art. 12 şi art. 36 alin. 1, 2 lit.c,  alin. 6, lit.a, pct 9, 11, 14,  alin 7 

lit.d, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

           H O T A R A S T E 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare acordat Consiliului Județean Cluj,  prin 

Hotărârea Consiliului Local  nr. 68/27.04.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr. 177/19.12.2013, prin care s-a 

transmis dreptul de administrare asupra terenului ocupat de depozitul de deșeuri neconform din orasul 

Huedin , inscris la pozitia nr. 198 din Inventarul bunurilor care apartin orasului Huedin,  în suprafață de 

11.500 mp,  spre administrarea Consiliului Județean Cluj, în vederea închiderii și ecologizării depozitului 

de deșeuri urbane neconform. 

Art. 2. Predarea- preluarea asupra obiectivului  -  depozitul de deșeuri neconform din orașul 

Huedin,  se va realiza prin încheierea unui Proces Verbal de predare – primire între Consiliul Judetean  

Cluj,  respectiv Consiliul Local Huedin.  

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

amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orașului Huedin. 

Nr. 195/20.12.2018     Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:  15 

                   Votat pentru   15 

 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Ec. Vălean Alexandru                          Cozea Dan 


