
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 
                      H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  rectificării  unor poziții din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al 
orașului Huedin,  în urma documentației cadastrale întomite pentru înscrierea în CF a unităților școlare și 

a unor parcuri din orașul Huedin,  din care rezultă că există diferențe între descrierea imobilelor și 

suprafețele terenurilor eferente acestora  
 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2020. 

Având în vedere documentația cadastrală întocmită pentru înscrierea în C.F a unităților școlare și 

a unor parcuri din orașul Huedin, rezultă că există diferențe între descrierea imobilelor și suprafețele 

terenurilor eferente acestora față de cele înscrise în Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al 

orașului Huedin, și ținând seama de referatul nr. 3297/22.04.2020 înaintat de Haș Paul în calitate de 

architect al UAT oraș Huedin, prin care propune aprobarea rectificarii unor pozitii din Inventarul 

bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Huedin. 

Tinand seama de proiectul de hotarare nr.3318/22.04.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru amenajarea teritoriului la ședinta din data de 23.04.2020.  

  In baza prevederilor art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin.7, lit. k, m si art. 196 alin. 1, lit.a din OUG. nr. 

57/2019  privind Codul Administrativ,  

          H O T A R A S T E 

Art.1.Se aprobă   rectificarea unor pozitii din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al 

orașului Huedin,  în urma documentației cadastrale întomite pentru înscrierea în CF a unităților școlare și 

a unor parcuri din orașul Huedin,  din care rezultă că există diferențe între descrierea imobilelor și 

suprafețele terenurilor eferente acestora, conform anexei la prezenta  hotărâre.  

              Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Urbanism, Direcția 

Economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 

Nr.61/29.04.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              15  
        Consilieri absenti    0 
        Votat pentru:   15 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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