
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
               

                             

                 H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea solicitării  transmiterii  imobilului teren  situat pe str. Horea nr. 4, în suprafață de de 607 mp, înscris 
în C.F. 50219-  Huedin,  din domeniul Public al Statului în domeniul public al orașului Huedin. 

 

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020. 

 Având în  vedere faptul că pe raza UAT Huedin există imobile care nu se regăsesc în proprietatea Orașului 

Huedin.  

Ținând seama de oportunitățile amenajării acestora în vederea satisfacerii interesului cetățenilor orașului, și 

lovindu-ne de imposibilitatea de a parcurge demersurile necesare și legale în vederea amenajării acestora, impedimente 

care se datorează faptului că Orașul Huedin nu deține proprietatea acestor imobile, avem intenția de a solicita 

transferul proprietăților unor imobile, din domeniul public al Statului, în domeniul public al orașului Huedin, astfel, 

imobilul teren situat din punct de vedere administrativ în oraș Huedin, Str.Horea nr.4, jud.Cluj, înscris în CF 50219 

Huedin în suprafață din acte de 607 mp., și măsurată de 618 mp, teren pe care se afla un spațiu de producție și prestari 

servicii,  aparținând orașului Huedin. 

Având în vedere referatul nr. 7173/18.09.2020 înaintat de ing. Haș Paul, prin care propune aprobarea 

solicitării transmiterii imobilului teren  în suprafață de 607 mp, și măsurată de 618 mp., înscris în C.F. 50219-  Huedin,  

din Domeniul Public al Statului în Domeniul Public al orașului Huedin. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 7216/18.09.2020 înaintat de primar și avizat de comisia pentru 

amenajarea teritoriului și urbanism la ședința din data de 21.09.2020. 

In temeiul prevederilor art.860 alin.(3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 136, alin.3 din Constitutie, art. 129, alin. 1, 2, lit. b, c, alin.4, lit. e, alin. 6, art. 196, lit.a, 

art.286 alin. 2, 4 art. 292, alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

          H O T A R A S T E 

 Art.1. Se aprobă solicitarea transmiterii  imobilului teren  situat pe str. Horea nr. 4, în suprafață de de 607 mp, 

înscris în C.F. 50219 - Huedin,  din domeniul Public al Statului în domeniul public al orașului Huedin. 

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează biroul pentru amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 

 

Nr. 121/24.09.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              14 

        Consilieri absenți:    1  

                    Votat pentru:   14 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Resteman Florineta                                 Cozea Dan 


