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H O T Ă R Â R E 
privind   aprobarea  prelungirii  contractelor de închiriere spaţii, pentru chiriaţii cu plata chiriei la zi. 

 
                 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară   din data de 24.06.2011. 

Având în vedere cererea depusă de SC Visinul SRL Huedin nr. 3565/2011, privind prelungirea 
contractului de închiriere nr. 2947/2006, in suprafa’a de 15 mp, teren domeniu public situat în P.ţa 
Republici nr. 8, şi a contractului  de închirierew nr. 3123/2003, în suprafaţa de 8 mp teren domeniu 
public  situat  in P.ţa Republicii nr. 8, cererea depusă de SC Napolact SA, înregistrată sub nr. 
5485/2011 privind prelungirea contractului de  închiriere  nr. 1167/1997,  spaţiu situat in Huedin str. 
P.ţa Republicii  nr. 27,   cererea depusă de  SC Regent Impex SRL Huedin,  înregistrată sub nr. 
5473/2011, privind prelungirea contractului de închiriere  nr. 8253/2004, teren situat  în P.ţa 
Republicii nr. 39, cererea depusă de Protopopiatul Ortodox Român înregistrată sub nr. 5509/2011 
pentru prelungirea contractului de închiriere nr. 2709/2000, teren situat  pe str. Horea  nr. 1.   
respectiv referatul nr. 5363/2011, înaintat de compartimentul  de gospodărie comunală şi locativă din 
cadrul Primăriei Huedin, persoane juridice care  sunt la zi cu plata chiriei pentru imobilele închiriate. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 5387/2011 înaintat de Primar şi avizat de 
Comisia  de Administraţie Publică, la şedinţa din data de 20.06.2011. 
 Ţinând seama de prevederile  art. 36, alin.2, lit.c,  alin.5, lit.a,  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 
a Administraţiei Publice Locale republicată.  
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
     Art. 1  Se aprobă  prelungirea contractelor de închiriere  nr. 2947/2006, respectiv  a 
contractului  de închiriere nr. 3123/2003, al SC Vişinul SRL, pentru spaţiile situate în P.ţa Republicii 
nr.8, Huedin, contractului de  închiriere  nr. 1167/1997, al SC Napolact SA pentru spaţiul  situat  în 
Huedin,  str. P.ţa Republicii  nr. 27,  contractului de închiriere  nr. 8253/2004, al SC Regent Impex SRL, 
spaţiu  situat  în P.ţa Republicii nr. 39,  Huedin, contractului de închiriere nr. 2709/2000,  al 
Protopopiatului Ortodox Român, pentru spaţiul situat  pe str. Horea  nr. 1.    

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează biroul de Gospodărie 
comunală şi locativă  şi compartimentul Impozite şi Taxe Locale . din cadrul Primăriei oraşului 
Huedin. 

 
 
 
Nr. 99/24.06.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 15 
       Votat  pentru :  15 
        
Preşedinte de şedinţă, 
Buzaş Fekete Maria     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


