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

        H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea închirierii in conditiile legii ,  a unui teren in suprafata de 20 mp, situat pe str.

Vladeasa nr. 5

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  29.11.2013.
Având în vedere cererea nr.  8071/20.11.2013, înaintată de SC Palimex Complex Alimentar SRL, cu sediul

în orașul Huedin  P.ța Republicii nr.8,  prin care solicită aprobarea închirierii unui spațiu  domeniu public în
suprafață de  20 mp, pe str. Vladeasa  nr.5, în spatele  spațiului comercial I.I. Câmpean Vasile Gavril și clădirea
Atelierului  Primăriei, în vederea amenajării unui acces auto necesar pentru aprovizionarea cu marfă a spațiului
comercial,  respectiv  referatul  nr.  8195/22.11.2013  înaintat  de  compartimentul  de  gospodarie  comunală  și
locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.  8197/2013 înaintat de Primar  și avizat de  comisia de
urbanism și amenajarea teritoriului la ședința din data de 25.11.2013.

Ţinând  seama  de  prevederile  art.  36,  alin.2,  lit.c,  alin.5,  lit.c,  şi  art.  45  din  legea  nr.  215/2001  a
Administraţiei Publice Locale republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E

 Art. 1  Se aprobă închirierea în condițiile legii, prin licitație publică, a unui teren în suprafață de 20 mp,
situat în str. Vladeasa nr. 5, pentru amenajarea unei căi de  acces auto .

Art.2. Se aprobă  Caietul de Sarcini pentru organizarea licitatiei privind închirierea spaţiului  solicitat la
art.1, cf. anexei la prezenta  hotărâre.

Art.3.  Se aprobă conţinutul  Contactului  de închiriere  a spaţiului  prevăzut  la art.1  cf.  anexei  nr.  2  la
prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează   compartimentul de gospodarie
comunală și locativă din cadrul Primăriei Huedin.
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