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

                                                                                           H O T Ă R Â R E
privind închirierea în condițiile legii a imobilului - clădire în suprafață de 990 mp și  teren în suprafață de 4442

mp( total 5432 mp), situate pe str. Vladeasa fn, cu destinația depozit biomasă.

    Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 31.07.2014. 
                    Având în vedere adresa nr. 37/29.07.2014 înaintată de SC Transim SA Huedin, prin care solicită
aprobarea închirierii terenului situat pe str. Vladeasa  fn în suprafață de  5432 mp,   în vederea depozitării de
biomasă.

Ținând seama de referatul  nr. 5859/30.07.2014 înaintat  de compartimentul de urbanism din cadrul
Primăriei Huedin, privind aprobarea închirierii imobilului clădire în suprafață de 990 mp, respectiv 4442 mp
teren situat  în  Huedin str.  Vladeasa fn,  cu  destinația  depozit,  respectiv referatul nr.  5856/2014 înaintat  de
inspector  Handraluca  Mircea,  privind  aprobarea  Caietului  de sarcini  si  a  Contractului  de  inchiriere  pentru
imobile, cladiri si terenuri inscrise in domeniul public al orasului Huedin cu destinatia spatiu de depozitare. 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 5860/2014 înaintat de primar și avizat de comisia    
Luând în considerare prevederile art. 36, alin.l, 2, lit.c, alin.5, lit.a,  şi  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 imobilului - clădire în suprafață de 990 mp și  teren în
suprafață de 4442 mp( total 5432 mp), situate pe str. Vladeasa fn, cu destinația depozit biomasă.

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea imobilului - clădire în
suprafață de 990 mp și  teren în suprafață de 4442 mp( total 5432 mp), situate pe str. Vladeasa fn, cu destinația
depozit biomasă cf. anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere al imobilului - clădire în suprafață de 990 mp și
teren în suprafață de 4442 mp( total 5432 mp), situate pe str. Vladeasa fn, cu destinația depozit biomasă cf.
anexei  la prezentul proiect de hotărâre.

 Art.4.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  biroul  de  urbanism  și
compartimentul de gospodărie comunală și locativă din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr. 118/31.07.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:    1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă,
Ing. Dongolo Csaba     Contrasemnează Secretar,

           Cozea Dan
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