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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea  prelugirea perioadei de închiriere a spațiilor în care se desfășoară actvități 
medicale din cadrul fostului Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului Orășenesc Huedin (Policlinica),  pe 
o perioada de la 1 la 5 ani.

 
Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 

       Având în vedere referatul nr.11468/19.12.2016 înaintat de administrator Gabor Claudiu din cadrul

Primăriei  orașului  Huedin,  privind  aprobarea  prelugirii  perioadei  de  închiriere  a  spațiilor  în  care  se

desfășoară  actvități  medicale  din  cadrul  fostului  Ambulatoriu  de Specialitate  al  Spitalului  Orășenesc

Huedin (Policlinica),  pe o perioada de la 1 la 5 ani, în funcție de solicitarea chiriașilor.

Ținând seama  de  proiectul  de  hotărâre  nr.  11505/19.12.2016  înaintat  de  primar  și  avizat  de

comisia de administrație publică, juridică,  de disciplină, muncă și protecție socială  la ședința  din data

23.11.2016.

        Luând în considerare prevederile art 36, alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 , art. 1783

– Cod Civil, art.  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  prelugirea  perioadei  de  închiriere  a  spațiilor  în  care  se  desfășoară  actvități

medicale din cadrul fostului Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului Orășenesc Huedin (Policlinica),  pe

o perioada de la 1 la 5 ani.

Art.2 Prelungirea contractelor de închiriere se va realiza prin act adițional, pe perioada mentionată

la art.1, la cererea chiriașilor acestor spații.

            Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Administratia Domeniului 

Public și Biroul Impozite și Taxe Locale din  cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr. 138/20.12.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Consilieri care nu au votat   1
Votat pentru: 13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela                        Cozea Dan
LS………………………


