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

H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea închirierii a două spatii  în str. P.ta Republicii nr. 27

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.02.2012.
Având în vedere  referatul nr. 1477/2012 înaintat de compartimentul de gospodărie comunală

și locativă din cadrul  Primăriei Huedin, prin care solicită  aprobarea închirierii în condițiile legii, a
unui spațiu în suprafață  de 74 mp,   cu destinație spațiu comercial,  situat în P,ta Republicii nr. 27, și
un  spațiu reprezentând curte parțial acoperită,  în suprafață  de 72 mp situat pe str. P.ța  Republicii
nr. 27, respectiv a Caietelor de Sarcini,  a modelelor Contractelor de Inchiriere, cât și stabilirii
prețurilor de  pornire a licitației și a perioadei de închiriere. 

Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 1478/2012 înaintat de primar și avizat de comisia
de administratie publică,  la ședința din data de 20.02.2012.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.c, alin..5, lit. a, si   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 condițiile legii,  a unui spațiu comercial în suprafața totală de 74 mp,
format din două camere în suprafață de 42,40 mp,  cu destinație spațiu comercial,  a unei încăperii în
suprafață de 31,60 mp,  cu destinație de magazie adiacentă spațiului comercial, în vederea amenajării unui
spațiu comercial cu profil alimentar,  situat în Huedin P.ța  Republicii nr. 27, cât și a Caietului de Sarcini, a
modelului Contractului de Inchiriere, cu prețul de pornire a licitației de 10 lei /mp/lună, respectiv 4
lei/mp/lună, pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire.

Art.2. Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 72 mp – curte parțial
acoperită,   în vederea amenajării unui spațiu comercial situat în str. Republicii nr. 27, a Caietului de Sarcini,
a modelului Contractului de închiriere, a prețului de pornire a licitației de 4 lei/mp/lună, pe o perioada de 3
ani  cu posibilitate de prelungire. 

Art.3. Se împuternicește dl. Primar Dr. Mircea Moroșan,  pentru semnarea contractelor de
închiriere care vor fi încheiate în urma licitațiilor organizate. 
                 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Compartimentul de
Gospodărie Comunlă și Locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 30/24.02.2012 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

                 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
      Kozma Zoltan Cozea Dan

            
   


