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

                                                     
 H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea rezilierii contractului de comodat nr. 3684/2014,  încheiat cu Societatea Natională de Cruce
Roșie din Romania, Filiala Cluj, și atribuirea în folosință gratuită Societății  Naționale de Cruce Rosie din Romania,
Filiala Cluj, a spațiului din cladirea Policlinici Huedin , et.1, corp A,  în  suprafață de 42,59 mp

                  Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 30.04.2014. 
Având în vedere cererea înregistrată sub  nr.  3218/2014 înaintată de Societatea Natională de Cruce

Roșie din Romania, Filiala Cluj,   și  referatul  nr. 3662/2014 înaintat de insp. Handraluca Mircea,  prin care se
solicită  rezilierea contractului de comodat nr. 3684/2014  pentru spațiu din Policlinica Huedin în suprafață de
29,83 mp spatiu situat la et. 1 corp A și atribuirea unui nou contract de  comodat  pentru un  spatiu in suprafata de
42,59 mp et. 1 corp A , poz. 131,133,134 din clădirea Policlinicii.  

Ținând  seama  de  proiectul  de hotărâre nr.  3264/2014 înaintat  de  primar  și  avizat  de  comisia  de
sănătate, tineret, cultură, la ședința din data de 23.04.2014.

        Luând în considerare prevederile art 7, din Legea nr. 139/1995 modificata prin Legea nr. 254/2004 ,
respectiv  36, alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi   şi  art. 45, 124    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 rezilierea  contractului  de comodat  nr.  3684/2011   pentru  spațiu  situat  in  incinta
Policlinicii  Huedin, în suprafață  de 29,83 mp et. 1 corp A, pozitia 117 încheiat cu Societatea Natională de Cruce
Roșie din Romania, Filiala Cluj.

Art. 2. Se aprobă  atribuirea în folosință gratuită, Societății  Naționale de Cruce Rosie din Romania, Filiala
Cluj, a spațiului din cladirea Policlinici Huedin în  suprafață de 42,59 mp et. 1 corp A , poz. 131,133,134 compus
din :

1. spațiu  folosit  în  exclusivitate  în  suprafața de 39,92 mp  compus din două încăperi,  una in
suprafață de 31,72 mp,  respectiv de 8,20 mp , care vor fi folosite  pentru desfășurarea  activităților  de ajutor
voluntar cu caracter umanitar.

2. spatiu folosit în comun în suprafata de 12,67 mp compus din hol de acces, sala de așteptare,
spațiu pentru colectare deseuri periculoase și depozitarea  materialelor de curățenie și acces  la grupul social.

 Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  compartimentul de gospodărie
comunală și locativa din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr. 72/30.04.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat  pentru : 15

   

Preşedinte de şedinţă,
Buzaș Istvan Contrasemnează Secretar,

           Cozea Dan
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