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

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  inchirierii în condițiile legii a  unui spațiu situat pe str. Horea nr. 1 

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  26.07.2013.
Având în vedere cererea  nr. 278/04.07.2013, înregistrata sub nr. 5053/04.07.2013 înaintată

de SC Coramet  Imp- Exp SRL,  cu sediul  in Cluj Napoca, str.   Tractoriștilor nr.  2,  prin care solicită
închirierea spațiului  situat la demisolul clădirii  Primăriei Orașului Huedin, str. Horea nr. 1,   compus
din  două încăperi în suprafață de  27,95 mp , respectiv 28,47 mp,  suprafața totală  de 56, 42 mp,  în
vederea efectuării  activității de comerț cu  produse  metalo – chimice,  și tinând seama de referatul nr.
5301/2013  înaintat  de  compartimentul  de  Gospodărie  Comunală  și  locativă  din  cadrul  Primăriei
Huedin.

Luand in considerare proiectul de hotarare nr.  5377/2013 înaintta de primar lși  avizat de
comisia de administratie publică la șeinta din data de 22.07.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.a, 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,  a spaţiului comercial situat pe str. Horea nr. 1,
în suprafaţă totală de 56,42 mp.

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

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

Art.2.  Cu ducerea la  îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se încredințează   compartimentul de
gospodărie comunala și locativă  din cadrul Primairie Huedin.

Nr.98/26.07.2013 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Prof. Matiș Horea Dorin               Cozea Dan

 LS……………………………


