
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL                                                                  

 

H O T A R A R E 

privind  atribuirea prin contract de comodat a unui  spatiu – cabinet medicina de familie 

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2009 

Având în vedere cererea nr. 9249/2009  depusă de d.şoara dr. Mărgăuan Laura  prin 

care solicită alocarea unui spaţiu în Ambulatorul de specialitate al Spitalului orăşenesc, 

pentru desfăsurarea activitătii cabinetului de medicină de familie, adresa nr. 6943/2009 a 

Direcţiei de Sănătate Publică a Judetului Cluj, prin care se comunică  avizul favorabil 

desfăşurării activităţii cabinetului de medicina de familie, de către d.şoara dr. Mărgăuan 

Laura. 

 Tinând seama de  adresa nr. 5569/2009 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, 

privind atribuirea către d.şoara dr. Margăuan Laura, a spaţiului în suprafaţă de 39, 80 mp 

situat in Ambulatorul  de specialitate al Policlinicii Huedin , et.1 , corp B, respectiv 

referatul nr. 9519/2009 înaintat de serviciul de gospodărie  comunală  şi locativă din cadrul 

Primăriei Huedin. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9536/2009 înaintat de primar şi avizat de 

comisia de Administraţie publică la şedinţa din data de 23.11.2009. 

 Luând în considerare prevederile art.9, alin.3 din O.G 70/2002, O.U.G 124/1998 

privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale,  36, alin. 2, lit.c, d alin.5, lit.a, 

alin.6, lit.a, pct.3  şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 

modificată cu Legea 286/2006. 

  

     H O T A R A S T E 

 

 Art.1. Se  aprobă atribuirea  prin contract de comodat a spaţiului  situat în 

Ambulatorul  de specialitate al Policlinicii Huedin , et.1, corp B,   către d.şoara dr. 

Mărgăuan Laura,  cu destinaţia cabinet medical pentru medicină de familie. 

   Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează serviciul de 

gospodarie comunala si locativa, Spitalul Orasenesc Huedin. 

 

 

Nr. 145/27.11.2009     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti:  15 

       Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Pădurean Răzvan     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 

 

 

 

 

 

 


