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

      H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  completarii  unor contracte de închiriere spații  adicente unor cabinete medicale

din cadrul fostei Policlinici Huedin, P.ța Victoriei nr. 6 - 8

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  31.05.2013.
 Urmare a cereri nr.  3917 din 22.05.2013 depusă de un număr de 5 chiriași ai Orașului Huedin
în incinta Policlinicii Huedin, str. P-ta. Victoriei, nr. 6-8, respectiv dr. Szraga Zoltan, dr. Varga Alexandru,
dr. Kupa Vasile, dr. Pop Maria și SC Tripodent SRL, prin care solicită aprobarea închirierii a a două
încăperi  la etajul 2, corp A, evidențiate pe schițe la numerele 225 și 226, în vederea amenajării unor
spații tehnice pentru colectarea deșeurilor periculoase și depozitarea materialelor de curățenie, ca
spațiu adiacent cabinetului medical, pentru a putea autoriza cabinetele în conformitate cu cerintele
legilatiei sanitare în vigoare, respectiv referatul nr. 3974/2013,  înaintat de insp. Handraluca Mircea.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4028/2013, înaintat de primar și avizat de
comsia pentru cultură, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport la ședința din data de
27.05.2013.

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 Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă complectarea contractului de închiriere nr. 3675 din 27.04.2011 a d.lui dr.
Szraga Zoltan,  după cum urmează:

-  Cabinetul  –  situat  în  incinta  Policlinicii  Huedin,  la  etajul  II,  corp  B,  evidentiat  pe  schita
etajului II, corp B, la nr. 26 -  in suprafata de 15,75 mp.

-  Spatiu adiacent  cabinetului compus  din  hol  de  acces,  sala  de  așteptare și  grup  social,  în
suprafață de 11,55 mp., situat în  incinta Policlinicii Huedin, la etajul II, corp B,  evidentiat pe schita
etajului II, corp B, la nr. 33;

-  spațiu adiacent cabinetului compus din 1/5 parte din  două încăperi destinate unor  spații
tehnice  pentru colectarea deșeurilor periculoase și depozitarea materialelor de curățenie, situate în
incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp A, evidențiate pe schita etajului II, corp A, la pozițiile 225 și
226, în suprafață de 3,07 mp.
   Art.  2  .Se aprobă complectarea contractului de închiriere nr.  3677 din  27.04.2011 a d.lui dr.
Kupa Vasile,  după cum urmează:

-Cabinetul  –  situat  în  incinta  Policlinicii  Huedin,  la  etajul  II,  corp  B,   evidentiat  pe  schita
etajului II, corp B, la nr. 28 -  in suprafata de 15,75 mp.

-  spatiu  adiacent cabinetului compus din hol  de acces,  sala  de asteptare si  grup  social,  in
suprafata de 11,55 mp., situat in  incinta Policlinicii Huedin, la etajul II, corp B,  evidentiat pe schita
etajului II, corp B, la nr. 33;

- spatiu adiacent cabinetului compus din 1/5 parte din doua incaperi destinate unor spatii
tehnice  pentru colectarea deseurilor periculoase si depozitarea materialelor de curatenie, situate in
incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp A, evidentiate pe schita etajului II, corp A, la pozitiile 225 si
226, in suprafata de 3,07 mp.
              Art.   3  . Se aprobă complectarea contractului de închiriere nr. 3345 din 12.04.2011 a d.lui dr.  Pop
Maria după cum urmează:

Cabinetul – situat in incinta Policlinicii Huedin, la etajul II, corp B,  evidentiat pe schita etajului
II, corp B, la nr. 29 -  in suprafata de 16,28 mp.

-  spatiu  adiacent cabinetului compus din hol  de acces,  sala  de asteptare si  grup  social,  in
suprafata de 11,55 mp., situat in  incinta Policlinicii Huedin, la etajul II, corp B,  evidentiat pe schita
etajului II, corp B, la nr. 33;

- spatiu adiacent cabinetului compus din 1/5 parte din doua incaperi destinate unor spatii
tehnice  pentru colectarea deseurilor periculoase si depozitarea materialelor de curatenie, situate in
incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp A, evidentiate pe schita etajului II, corp A, la pozitiile 225 si
226, in suprafata de 3,07 mp.

Art. 4.   Se aprobă complectarea contractului de închiriere nr.3706 din 27.04.2011 a d.lui  Dr.
Varga Alexandru, după cum urmează:

-Cabinetul  –  situat  in  incinta  Policlinicii  Huedin,  la  etajul  II,  corp  B,   evidentiat  pe  schita
etajului II, corp B, la nr. 29 -  in suprafata de 10,39 mp.



-  spațiu adiacent cabinetului compus din hol  de acces,  sala  de  asteptare si  grup  social,  in
suprafata de 11,55 mp., situat in  incinta Policlinicii Huedin, la etajul II, corp B,  evidentiat pe schita
etajului II, corp B, la nr. 33;

- spatiu adiacent cabinetului compus din 1/5 parte din doua incaperi destinate unor spatii
tehnice  pentru colectarea deseurilor periculoase si depozitarea materialelor de curatenie, situate in
incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp A, evidentiate pe schita etajului II, corp A, la pozitiile 225 si
226, in suprafata de 3,07 mp.

Art.5.  Se  aprobă  complectarea  contractului  de  închiriere  nr.   11216  din  14.12.2011  a  SC
Tripodent SRL,  după cum urmează:

- Cabinetul – situat în incinta Policlinicii Huedin, la etajul I, corp A,  evidențiat pe schița etajului
I, corp A, la nr. 29 - în suprafață de 15,60 mp.

-  spațiu adiacent cabinetului compus din hol  de acces,  sala  de  așteptare și  grup social,  în
suprafață de 12,60 mp., situat în  incinta Policlinicii Huedin, la etajul I, corp A.

- spatiu adiacent cabinetului compus din 1/5 parte din două încăperi destinate unor spatii
tehnice  pentru colectarea deseurilor periculoase si depozitarea materialelor de curatenie, situate in
incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp A, evidentiate pe schita etajului II, corp A, la pozitiile 225 si
226, în suprafață de 3,07 mp.

Art.  6  .   Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  compartimentul  de
gospodărie comunală și locativă din cadrul  Primăriei Huedin.
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 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
        Edveș Laura Cozea Dan
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