
R O M A N I A                                                                  
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ORAŞUL HUEDIN  

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

 Privind aprobarea închirierii unui amplasament -  domeniu public situat 

în Huedin str. P.ta Victoriei nr.40      

                                             

       Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinara din data de 

22.06.2007. 

 Având în vedere cererea nr.5576/2007 înaintată de dl. Agrijan Eugen 

care solicită închirierea unei suprafeţe de teren de 45 mp,  aparţinând 

domeniului public pe durata determinaă,  în vederea amenajării unei terase 

provizorii până la finalizarea lucrărilor la imobilul învecinat. 

Tinând seama de referatul nr. 5607/2007 înaintat de compartimentul 

Urbanism din cadrul Primariei Huedin. 

 Luand în considerare proiectul de hotarare nr. 5608 înaintat de Primar 

şi avizat favorabil de Comisia de Urbanism.  

 Luand în considerare prevederile art.38, alin.2, lit. c, alin.5, lit.a, b si art. 

46 din  Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu 

Legea 286/2006.  

H O T Ă R A Ş T E 

 

          Art. 1  Se aprobă închirierea în condiţiile legii prin licitatie publică a 

suprafeţei de 45 mp teren domeniu public, amplasament situat în Huedin str. 

P.ta Victoriei nr. 40( spaţiu verde delimitat de str. P.ta Victoriei – calea de 

acces spre blocurile din P.ta Victoriei – calea de acces imobil P.ta Victoriei nr. 

38 – trotuar P.ta Victoriei ),  pe o perioada de  4 luni începând cu data 

adoptarii prezentei hotararii. 

 Art.2. Persoana fizica sau juridică care va închiria spaţiul, după 

expirarea termenului  stabilit la art.1, va asigura aducerea terenului respectiv 

la starea iniţială. 

 Art.3. In cazul în care la data expirării contractului de închiriere se va 

constata că terenul nu este adus la stare iniţială fară vreo altă somaţie sau 

formalitate, Consiliul Local va proceda la demolarea constructiei pe cheltuiala 

chiriaşului. 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredintează 

compartimentul UAT din cadrul Primariei Huedin respectiv serviciul spatiu 

localitiv si spatiu cu alte destinatii. 

  

Nr.66 

Din 22. 06.2007                                       Consilieri  total:        15 

          Consilieri prezenti : 12 

                   Votat pentru:            12 

Preşedinte de şedinţă, 

   Blaga Petru                                           Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan            



 


