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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  închirierii  în condiţiile legii,  a unui  spațiu(cabinet medico –

sanitar)  în suprafața  totală de  18,15 mp,

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

Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 10482/27.11.2012 înaintată 
de d.na Drăgan Garofița Violeta  cu domiciliul în orașul Huedin str. Molidului nr.1 , 
jud. Cluj, prin care solicită aprobarea închirierii în condițiile legii  a unui  spatiu
(cabinet medico – sanitar)  în suprafața  totală de  18,15 mp, spațiu compus dintr-
un cabinet în suprafața de 15,60 mp și o boxă în suprafața de 2,55 mp, spațiu care 
va fi folosit în exclusivitate și 12,67 mp. spațiu  care va fi folosit în comun-  aferent 
spatiului închiriat, compus din hol de acces, sala de așteptare, grup social, 
respectiv   referatul nr. 10562/28.11.2012,  înaintat de  biroul de gospodărie 
comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 11600/2012 înaintat de primar 
și avizat de comisia de sanatate cultura la data de 29.11.2012.

     Luând în considerare prevederile art 36, alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 
lit.a, pct.3 şi
art. 36, alin. 2, lit.d,  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 Ș T E

Art.1. Se  aprobă  închirierea în condiţiile legii,  a unui  spatiu(cabinet 
medico – sanitar)  în suprafață  totală de  18,15 mp, spațiu compus dintr-un 
cabinet în suprafața de 15,60 mp și o boxă în suprafața de 2,55 mp, spațiu care va 
fi folosit în exclusivitate și 12,67 mp. spațiu  care va fi folosit în comun-  aferent 
spatiului închiriat, compus din hol de acces, sala de așteptare, grup social.

Art.2. Se aprobă  Caietul de Sarcini pentru organizarea licitației privind 
închirierea spaţiilor   solicitate la art.1, cf. anexei la prezenta  hotărâre.

Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor  prevăzute  
la art.1 cf. anexei nr. 2 la prezent  hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează   
compartimentul de gospodărie comunală și locativă   din cadrul Primăriei Huedin. 

Nr166/29.11.2012 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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