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H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea stabilirii zonei B, pentru chiriile din cadrul Ambulatoriului de Specialitate al 
Spitalului Orăşenec , aflat in administrarea  Primariei Huedin, cât şi a nivelului acestora pentru  

cabinetele medicale, respectiv spaţiile adiacente acestora. 
 

 
         Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  extraordinară   din data de 04.04.2011 

Având în vedere  prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 25/25.02.2011,  prin care sa 
aprobat  trecerea   imobilului,,   Ambulatorului de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Huedin, , aflată 
în inventarul  bunurilor care aparţin  domeniului public al oraşului Huedin la poziţia nr. 99, în 
administrarea  Primăriei Oraşului Huedin, şi tinând seama de necesitatea stabilirii nivelului chiriei 
pentru spaţiile conexe actului medical, cât şi încadrarea în zona B a acestui imobil. 
  Tinând seama de referatul nr. 3044/2011 înaintat de dl. Handraluca Mircea din cadrul 
biroului  de gospodărie comunală şi locativă. 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3046/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
economică la şedinţa din data de 04.04.2011. 

     Luând în considerare prevederile art 36, alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi 
   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   încadrarea în zona B a imobilului ,,Ambulatorului de Specialitate al 
Spitalului Orăşenesc Huedin,, aflată în inventarul  bunurilor care aparţin  domeniului public al 
oraşului Huedin,  la poziţia nr. 99, în administrarea  Primăriei Oraşului Huedin,  şi  stabilirea nivelului 
chiriei la 8 lei /mp/lună.,  pentru cabinetele medicale.. 

Art.2. Se aprobă  tariful de 4 lei /mp/lună pentru spaţiile  adiacente cabinetelor medicale din 
cadrul Ambulatorului de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Huedin, aflată în inventarul  bunurilor 
care aparţin  domeniului public al oraşului Huedin. 

Art.3. Anexa  privind stabilirea nivelului chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie decât cea de  
locuinţă,  aprobare prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 161/2010, se modifică în mod corespunzător 
cf. art. 1, 2 din prezentul proiect de hotărâre.  

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  direcţia economică şi 
compartimentul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin. 

 
 

Nr. 50/04.04.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 13 
       Votat  pentru :  10 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Giurgiu Marinela     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


