ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI APAHIDA

ANUNŢ

Consiliul Local aI comunei Apahida anunţă cü în data 28.07.2016, ora 16,00 in SaIa Mare
de şedinte a Casei de Cultura Apahida sc va întruni în Şedinţa Ordinara cu următoarea:

ORNNE DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Local al comunei Apahida.
2. Proiect de hotarare privind rectifiearea bugetului si a Programului de investitii pentru anul
2016.
3. Proicct de hotarare privind acordarea unui sprijin flnanciar Parohiei Ortodoxe Campenesti cu
kramul „Sfantul Nicolae", din localitatea Campenesti, comuna Apahida, jud. CIuj
4. Proicct de hotarare privind desemuarea reprezentantului Consiliului Local al Cornunei Apahida din
judeţul Cluj în Adunarea Generaiă a ASOCIAŢIEI REGIONALE PENTRU DEZVOLTAREA
INFR4STRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEŞ-TISA.
5. Proiect de hotarare pentru revocarea HCL nr.71/21.04.2016 privind concesionarea directa a
spatiului cu destinatie de cabinet medieal, aflat in domeniul public al comunei Apahida, in suprafata
de 47,25 mp, respectiv Punctul Sanitar din localitatea Pata, str. C. Cosbue, nr. 86, jud. Cluj catre
Cabinet Medical Individual Dr Cheudrcan Miaria Daniela S.R.L.
6. Proicct de Iiotarare privind nprobarea raportului de evaluare si vânzarea terenului in
suprafata de 383 mp, situat in comuna Apahida, sat Sinnicoara, zona Cabaus, str. Elicei nr. 2, tarla
60, parcela 205 D, inscris in CF nr. 59407 Apahida, sub nr. cadastral 59407 către numita Prundus
Camelia Maria, cu domiciliul în comuna Apahida, sat Sinnieoara. str.Gradinarilor, nr. 12, jud. Cluj.
7. Proicct de hotarare privind recunoastea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafatn de
4500 mp inseris in TitluI de proprietate nr. 7898/07.03.2016, emis in favoarea numiului Budai Aurel.
8. Proiect de liotarare privind aprobarea intabularii unui imobil teren aflat in domeniul public al
comunei Apahida.
9. Proiect de hotarare privind acordarea avizului pentru proiectul “RO- NET- Construirea unei
infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate Iocalitatea Boju, com. Cojocna".
10. Proiect de hotararc privind acceptarea donatiei facuta de catre numitele S.C. Alvis Imobiliare
S.R.L. si S.C. Citius Capital S.R.L., in ceea ce priveste terenul in suprtafata de 313 mp, inscris in CF
nr. 61266, nr. cadastral 61266, situat in comuna Apahida, sat Apabida,judetul Cluj.
11. Proicct de hotarare privind acceptarea donatiei in ceea ce priveste terenul in suprafata de 447
mp, identifieat prin CF nr. 51186 Apahida, cu nr. cadastral 51186 situat in comuna Apahida, sat
Sinnicoara, str Cometei.
12. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei facuta de catre dL Jeler Ioan iii ceea ce priveste
terenul in suprafata de 1000 mp parte din imobilul inscris in CF nr.52308, cu nr. cadastral 52308,
situat in localitatea Pata, zona cu denumirea toponimica “Tufele Rosii", com. Apahida.
-

13. Proiect dc hotarare privind acceptarca donatiei facuta de catre dI. Nasalcan Cristian Cornel in
ceea ce priveste terenul in suprafata de 356 mp inscris in CF nr.58026 Apahida, cu nr. cadastral
58026, situat in Iocalitatea Dezmir, str. Criseni, com. Apahida.
14. Proieet de hotarare privind incetarca unor contracte de concesiune.
15. Proiect de botarare privind dezmembrarea terenului din eomuna Ápahida, judetul CIuj,
inscris Cartea Funciara nr. 61027 Apahida, eu nr. cadastrI 61027 in suprnfata de 1214 mp, teren
apartinand domeniului privat aI comunei Apahida.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea/respingerea Planului Urbanistic de Detaliu si a
regulamentului de urbanism afercnt, conform Legii nr. 350/2001 pentru obiectivul „Extindere si
mansardare magazie parter, imprejmuire si bransamente utilitati", in Iocalitatea Apahida, str.
Libertatii, nr.63, jud. CIuj, beneficiar S.C. COMFEL S.R.L.
17. Proiect de hotarare privind aproharea/respingcrea Planului Urbanistic de Detaliu si a
regulamentului de urbanism aferent, conform Legiż nr. 350/2001 pentru obiectivul „Construire 7
Iocuinte unifamiliale P+1E, imprejmuire si bransamente utilitati", in Iocalitatea Dezmir, str.
Trandaflrilor nr.61, com. Apahida, jud. CIuj, beneficiar Dan Alexandru Magdas.
18. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr.12/21.01.2016 privind aprobarea normelor de
consum carburanţi pentru autoturismelc din patrimoniul comunei Apahida, administrate de
Senieiul de Administrare ii Domeniului Public şi Privat şi Gospodärire Comunalä.
19. Diverse.
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