
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rectificării poziției nr. 297 din Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al 

oraşului Huedin, și aprobarea dezmembrării parcelei de la poz 297 în două parcele conform înscrisurilor 

din Cartea Funciara şi înscrierea lor în Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului 

Huedin.   

 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr. 

57/2019. 

Având în vedere că pe terenul situat în orașul Huedin, str.  Aleea 1 Mai, vizavi cu blocurile B1, 

B2, B3, B4, teren înscris în Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Huedin poz. 297, 

au fost construite în anii 2010 – 2012,  4 blocuri ANL conform Autorizaţiei de Construire nr. 3 din 21 01 

2010. In urma măsurătorilor efectuate cu ocazia construirii blocurilor,  s-a constatat că suprafaţa terenului 

este mai mică cu 16 mp., faţă de ce este înscris în inventar. De asemenea terenul a fost împărţit în două 

parcele, respectiv parcela nr. 1 cu suprafaţa de 1649 mp., şi parcela nr. 2 cu suprafaţa de 1455 mp.  

 Tinand  seama de  referatul nr. 9578/25.10.2019 înaintat de ing. Oros Iuliu din cadrul  serviciului 

de urbansim și amenajarea teritoriului, prin care solicită aprobarea rectificării poziției nr. 297 din 

Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Huedin, și aprobarea dezmembrării parcelei 

de la poz 297 în două parcele conform înscrisurilor din Cartea Funciara şi înscrierea lor în Inventarul 

bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Huedin.  

 Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 9601/25.10.2019 inaintat de primar  și avizat de comisia 

pentru amenajarea teritoriului si urbansim la ședinta din data de 28.10.2019.  

 Luând în considerare prevederile art 129, alin.1, 2, lit. c, alin.6, lit. c, d alin.7, lit. k, q şi art.196, 

alin.1, lit.a , din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

           H O T A R A S T E 

Art. 1. Se aprobă rectificarea poziției nr. 297 din Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public 

al oraşului Huedin astfel: 

Nr. 

crt 

Cod 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Anul 

dobindirii 

sau dupa caz 

anul dării în 

folosinţă 

Valoare de 

inventar lei 

Situaţia 

juridică 

actuală 

297  Teren  Teren situat în Huedin 

pe strada Aleea 1 Mai, 

pe partea de sud a străzii 

în sensul de mers vest-

est, vizavi cu blocurile 

B1, B2, B3 şi B4, în 

suprafaţa de 3104 mp 

2003 361585,00 Domeniul 

public al 

oraşului 

Huedin 

potrivit 

Legii nr. 

213/1998  

 

 

Art 2. Se aprobă dezmembrarea parcelei de la poz 297 în două parcele conform înscrisurilor din 

CF şi înscrierea lor în Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Huedin  astfel : 

Nr. 

crt 

Cod 

clasifi-

care 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Anul 

dobindirii 

sau dupa caz 

anul dării în 

Valoare de 

inventar lei 

Situaţia 

juridică 

actuală 



folosinţă 

nou  Teren  Teren situat în Huedin pe 

strada Aleea 1 Mai, pe partea 

de sud a străzii în sensul de 

mers vest-est, vizavi cu 

blocurile B1, B2, B3 şi B4, în 

suprafaţa de 1649 mp CF nr. 

51786 nr. CAD 51786 

2003 192092,00 Domeniul 

public al 

oraşului 

Huedin 

potrivit 

Legii nr. 

213/1998   

 

 

 

 

nou  Teren  Teren situat în Huedin pe 

strada Aleea 1 Mai, pe partea 

de sud a străzii în sensul de 

mers vest-est, vizavi cu 

blocurile B1, B2, B3 şi B4, în 

suprafaţa de 1455 mp CF nr. 

51075nr. CAD 51075 

2003 169493,00 Domeniul 

public al 

oraşului 

Huedin 

potrivit 

Legii nr. 

213/1998   

 

 

 

 

 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul de 

Urbanism   din cadrul Primăriei  Orașului  Huedin. 

Nr.156/28.10.2019      

Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  15 

                  Votat pentru:   15 

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar General UAT, 

Farkas Marius                           Cozea Dan 

LS……………………… 


