
R O M A N I A                                                     
JUD. CLUJ 
ORASUL HUEDIN 
CONSILIUL LOCAL      
 
                                                        

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea  închirierii unui spaţiu situat   în clădirea Policlinicii Huedin,  in vederea 

amplasării  unui recipient special pentru colectarea  ambalajelor – deşeuri medicale de unică folosinţă  
 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară   din data de 30.09.2011 
Având în vedere  cererea nr. 8321/2011 înaintată de SC If Tehnologii SRL,  prin care solicită 

închirierea unui spaţiu în clădirea Policlinicii Huedin, str. P.ţa Victoriei  nr.6 – 8, et. 1, corp A, palierul 
din Est, pentru amplasare  recipient  colectare ambalaje pentru deşeuri medicale, respectiv referatul 
nr. 8593/2011. 

Ţinând seama de  proiectul de hotărâre nr. 8633/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de invăţământ, cultură, sănătate, la şedinţa din data de 26.09.2011. 
 Luând în considerare prevederile art.9, alin.3 din O.G 70/2002, O.U.G 124/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea 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 Ă R Ă Ş T E 
 
  Art.1. Se  aprobă, închirierea în conditiile legii a unei suprafeţe  folosita in exclusivitate de 
5,64 mp şi 12,67 mp,  suprafaţă folosită în comun,  situate  în clădirea Policlinicii din P.ţa Victoriei  nr.  
6 – 8  et.1, corp A,  în vederea amplasării unui recipient special pentru colectarea  ambalajelor- deseuri 
medicale  de unică folosinţă. 
 Art.2. Se aprobă  Caietul de Sarcini privind închirierea spaţiului  solicitat la art.1, cf. anexei la 
prezenta  hotărâre. 
 Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiului prevăzut la art.1 cf. anexei nr. 
2 la prezenta  hotărâre. 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de 
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin. 

 
 
 
 
 

Nr. 143/30.09.2011     Consilieri total:   15 
       Consilieri prezenţi:  14 
       Votat  pentru :   14 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Vlaic Violeta      Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


