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

       H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea modificării  unor contracte de închiriere  a medicilor de familie, în cadrul fostei

Policlinici Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  29.03.2013.
Având în vedere referatul nr. 2113/2013 înaintat de insp. Handraluca Mircea, privind

modificarea unor contracte de închiriere  a unor cabinete medicale de medicina de familie ,
apartinand dr. Mislea Adriana, dr. Groza Georgeta, dr.Kovacs Eva, conform normelor sanitare în
vigoare.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2153/2013 înaintat de primar , si avizat de
comisia de sănătate cultura la ședinta din data de 25.03.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, d, alin.6, lit.a.pct.3  şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

     H O T A R A S T E
 

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de inchiriere nr. 3664 din 27.04.2011 a d.nei dr. Mislea
Adriana, prelungit prin act adițional nr. 1/2381/15.03.2012, după cum urmează:
             a) Cabinetul – evidențiat pe schița etajului I. corp B, la nr. 25 - în suprafață de 16,08 mp;
             b) Sala de tratament - evidențiat pe schița etajului I. corp B, la nr. 21-în suprafață de 25,20 mp;
          c) Spații adiacente cabinetului – evidențiate pe schița etejului I corp B, la numerele 24, 23, 16
și grupurile sociale, în suprafață de 37,31 mp., care reprezintă - hol de acces,  sală de aşteptare, arhivă,
vestiar, boxă pentru depozitare şi acces la grup social.
Art.2. Se  aprobă  modificarea  contratului  de  închiriere  nr.  3686  din  27.04.2011 a  d.nei  dr.  Groza
Georgeta,  prelungit prin act adițional nr. 1/2379/15.03.2012, după cum urmează:
             a) Cabinetul – evidențiat pe schita etajului I. corp B, la nr. 19 - în suprafață de 16,27 mp;
            b) Sala de tratament -evidențiat pe schița etajului I. corp B, la nr. 20 -în suprafață de 15,75 mp.
         c) Spații adiacente cabinetului – evidențiate pe schita etejului I corp B, la numerele 24, 23, 16
și grupurile sociale în suprafață de 37,31 mp., care reprezintă - hol de acces,  sală de aşteptare, arhivă,
vestiar, boxă pentru depozitare şi acces la grup social.
Art.3. Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 3665 din 27.04.2011 a d.nei dr. Kovacs Eva ,
prelungit prin act adițional nr. 1/2380/15.03.2012, după cum urmează:
            a) Cabinetul – evidențiat pe schița etajului I. corp B, la nr. 18 -  în suprafață de 16,01 mp;
            b) Sala de tratament -evidentiat pe schita etajului I. corp B, la nr. 17-în suprafață de 17,33 mp;
           c) Spații adiacente cabinetului – evidențiate pe schita etejului I corp B, la numerele 24, 23, 16
și grupurile sociale, în suprafață de 37,31 mp.,  care reprezintă - hol de acces,  sală de aşteptare, arhivă,
vestiar, boxă pentru depozitare şi acces la grup social.
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de gospodarie
comunală și locativă din cadrul  Primăriei Huedin.

Nr. 42/29.03.2013 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Șaitiș Cristina Cozea Dan
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