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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirieii unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin,  P.ța Victoriei nr. 6 - 8, etajul II,
corp B,  în suprafață totală de 30,88 mp.

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 27.03.2015
Având în vedere cererea înregistrată nr. 2177 din 06.03.2015, depusa de d-na. Dr. Ioana Gaghi 

administrator al  SC Nirvana Dental SRL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Sebastian Bornemisa, nr. 3, jud Cluj, 
prin care solicită închirierea unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp B, str. P-ta. 
Victoriei, nr. 6-8, Huedin,  jud Cluj, în suprafață totală 30,88 mp., compuse din:                                                    

- o încăpere în suprafață de 17,33 mp. evidențiată pe schita etajului I corp B, la poziția 27, încăpere
care va fi folosită în exclusivitate cu destinația de cabinet medical. 

- spațiu adiacent cabinetului medical în suprafață totală de 13,55 mp., spațiu copus din hol de acces,
sala de așteptare,  spatiu pentru colectarea deșeurilor periculoase și depozitarea materialelor de curățenie și
acees  la grupul  social, din  care  suprafață de  2 mp.,   spațiu adiacent  care  va  fi  folosit  în  exclusivitate  și
suprafață de 11,55 mp.,  spațiu adiacent  care va fi folosit  în comun,  respectiv referatul nr. 2696/20.03.2015
înaintat de insp. Handraluca Mircea din cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 Ținând seama de proiectul  de hotărâre nr. 2697/2015 înaintat de primar și  avizat de comisia de
administrație publică, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială,  la ședinta din data de 23.03.2015.

        Luând în considerare prevederile art 36, alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi
art. 36, 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 în condițiile legii a unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin din
P.ța Victoriei nr. 6 - 8, etajul II, corp B,  în suprafață totală de 30,88 mp., compuse din:

       - o încăpere în suprafață de 17,33 mp. evidențiată pe schița etajului I corp B, la poziția 27, încăpere
care va fi folosită în exclusivitate cu destinația de cabinet medical.

- spațiu adiacent cabinetului medical în suprafață totală de 13,55 mp., spațiu compus din hol de acces,
sala de așteptare,  spațiu pentru colectarea deșeurilor periculoase și depozitarea materialelor de curățenie și
acees la grupul  social, din  care  suprafață de  2 mp.,   spațiu adiacent  care  va fi folosit  în  exclusivitate  și
suprafață de 11,55 mp., spațiu adiacent care va fi folosit în comun. 

Art.2.  Se  aprobă  Caietul  de  Sarcini  pentru  organizarea  licitației  privind  închirierea  spaţiilor
solicitate la art.1, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor  prevăzute  la art.1 cf. anexei la
prezenta hotărâre.

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

Nr. 49/27.03.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela          Cozea Dan
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