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

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea închirierii  unui  spațiu  în  suprafață totală de 42  mp,  situat  în  clădirea Primăriei  Orașului
Huedin, str. Horea nr. 1, et.1,  pentru  sediu - Partidul Național Liberal - Filiala Huedin. 

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 27.02.2015.
Având în vedere adresa adresa nr. 4/23.02.2015 înaintată de Partidul Național Liberal - Filiala Huedin,  

prin care solicită închirierea unui spațiu pentru sediu - Partidul Național Liberal - Filiala Huedin. 
Luând  în  considerare  referatul  nr.  1330/19.02.2015  înaintat  de  compartimentul  de  gospodărie

comuncală și locativă din cadrul Primăriei orașului Huedin, prin care propune aproboarea închirierii spațiului în
suprafata de 42  mp, situat  în incinta Primăriei Huedin,  et.1 spațiu  pentru  care  nu  s-a solicitat  prelungirea
contractului de închiriere cu Partidul Democrat Liberat – Organizatia Județeană Cluj,  spațiu  care începând cu
data de 01.03.2015. 

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 1493/23.02.2015 înaintat de primar și avizat de comisia de
administratie publică, juridică, de disciplină, muncă, și protecție socială la ședința din data de 23.02.2015.

    Luând în considerare prevederile art 2, alin.3 din Legea nr. 90/2003, privind vânzarea spațiilor aflate în
proprietate privată al Statului,  al Unităților Administrativ Teritoriale, a Regiilor Autonome,  destinate sediilor
partidelor politice,  36, alin. 2, lit. c, alin 5 lit.a,  și art. 45, alin. 2, lit.d,  alin.6, lit.a, pct. 3  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 unui spațiu în suprafață totală de 42 mp, situat în clădirea Primăriei Orașului
Huedin, str. Horea nr. 1, et.1,  pentru sediu - Partidul Național Liberal - Filiala Huedin. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimenul de gospodarie
comunală și locativă din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 29/27.02.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:  13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela        Cozea Dan
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