
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  modificării  tarifului de închiriere a spațiului în suprafață de 

25 mp, spațiu  deținut de către SC  Fan Bar SRL, situat pe str. Horea nr.1

                 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din data de  
29.11.2012.

Având în vedere  verificările efectuate cu privire la spațiul cu altă 
destinație decât cea de locuință,   situat in Huedin, str. Horea, nr. 1, judetul cluj 
situat la demisolul clădirii Primăriei, spatiu în suprafata de 25 mp. care este 
inchiriat de  SC Fan Bar SRL cu sediul in Huedin str. Campului, nr. 24, judetul Cluj, 
si constatatandu-se  faptul ca acest spatiu este inchiriat incepand cu data de 
01.05.2010 la tariful de 4 lei/mp/luna tarif care este stabilit conform HCL 
168/2008, tarif care sa mentinut la acelasi nivel respectiv 4 lei/mp/luna pana in 
prezent, impunandu-se  modificerea acestui tarif corespunzator cu caracterul 
acestui spatiu respectiv spatiu comercial, spatiu care se inchiriaza,  la un tarif de 
12 lei/mp/luna conform HCL nr. 170/25.11.2011 - „Unitati comerciale cu profil 
metalo-chimice, textile incaltaminte, mobila, electrice, electronice, consignatie”,  
respectiv referatul nr. 10430/2012,  înaintat de Compartimentul Urbanism din 
cadrul Primăriei Huedin.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 10448/2012 înaintat de primar 
și avizat de comisia de administratie publică la ședința din data de 26.11.2012.

Luând în considerare prevederile HCL nr. 168/2008 si HCL nr. 170/2011,  art. 36, 
alin.l, 2, lit.c, alin 5.,lit.a  şi art. 45 din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
modificată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

   Art. 1  Se aprobă modificarea  tarifului de închiriere a spațiului în 
suprafața de 25 mp, spațiu  detinut de către SC  Fan Bar SRL, situat pe str. Horea 
nr.1, de la 4 lei/mp/lună,  la 12 lei/mp/lună,  în vigoare pentru „Unități 
comerciale cu profil metalo-chimice, textile încălțăminte, mobilă, electrice, 
electronice, consignatie”.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează   
compartimentul de gospodărie comunala și locativa   din cadrul Primăriei Huedin. 

Nr160/29.11.2012 Consilieri total:
15

Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenti:    2
Votat pentru: 13

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar,
 dr. Sucilă Valentin Cozea Dan
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