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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin, P-ța Victoriei, nr. 6-8, etajul I
corp B,  în suprafață totală de 70,65.

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 27.03.2015
Având în vedere Notificarea nr. 2707 din 23.03.2015, depusa de d-na. dr. Kovacs Eva chiriasa a 

cabinetului medical de medicina de familie situat in Huedin, str. P-ta Victoriei, nr. 6-8, etajul I corp B, privind 
rezilierea Contractului de închiriere nr. 3665 din 27.04.2011, în suprafață totală de 70,65 mp, începând cu data
de 30.06.2015 pentru încetarea activității urmare a pensionării .
 Luând  în  considerare  referatul  nr.  2725/23.03.2015  inaintat  de  compartimentul  de  gospodarie
comunală si locativa din cadrul Primariei Huedin, privind  aprobarea inchirierii in conditiile legii a acestor
spatii, a  caietului de sarcini sub forma de anexe 1 la HCL şi a modelului contractului cadru de închiriere sub
forma de  anexa  nr. 2 la HCL, respectiv mandatarea primarului pentru a semna contractul de inchiriere cu
adjudecatarii licitatiei,  spatii in suprafata totala de 70,65 mp. situate in Huedin, str. P-ta Victoriei, nr. 6-8,
etajul I corp B, compus din:

a) spaţiul folosit în exclusivitate în suprafaţă de 16,01 mp., compus dintr-o singură încăpere folosit
pentru desfăşurarea activităţii de cabinetul medical de medicina de familie.

b) spaţiul adiacent cabinetului medical de medicina de familie in suprafata de 54,64 mp compus din:
-  spatiu adiacent folosit  in exclusivitate  in suprafata de 17,33 mp,  aferent spatiului  folosit  pentru

desfasurarea activitati cabinetului medical de medicina de familie, reprezentand sala de tratament;
- spatiu adiacent folosit in comun aferent spatiului folosit pentru desfasurarea activitatii cabinetului

medical de medicina de familie, in suprafata de 37,31 mp., compus din hol de acces,  sală de aşteptare, sală de
tratament, arhivă, vestiar, boxă pentru depozitare şi grup social. 

        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 spatii, în suprafață totală de 70,65 mp., situate
în Huedin, str. P-ța Victoriei, nr. 6-8, etajul I corp B, compuse din:

a) spaţiul folosit în exclusivitate în suprafaţă de 16,01 mp., compus dintr-o singură încăpere folosit
pentru desfăşurarea activităţii de cabinetul medical de medicină de familie.

b) spaţiul adiacent cabinetului medical de medicină de familie în suprafață de 54,64 mp compus din:
-  spațiu adiacent folosit  în exclusivitate  în suprafață de 17,33 mp,  aferent spațiului  folosit  pentru

desfășurarea activități cabinetului medical de medicină de familie, reprezentând sala de tratament;
- spațiu adiacent folosit în comun, aferent spatiului folosit pentru desfășurarea activității cabinetului

medical de medicină de familie, în suprafață de 37,31 mp., compus din hol de acces,  sală de aşteptare, sală de
tratament, arhivă, vestiar, boxă pentru depozitare şi grup social. 

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

Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor  prevăzute  la art.1 cf. Anexei la
prezentul proiect de hotărâre.

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