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H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea modificării art.1 din  H.C.L nr. 29/10.08.1998 privind darea în folosință gratuită a unui
spațiu situat în incinta Casei de Cultură Huedin, pentru funcționarea Oficiului Fortei de Muncă

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale. 

Având în vedere adresa nr.7141/06.05.2016 a ANOFM Cluj,  privind  darea în folosință gratuită a unui
spațiu situat în incinta Casei de Cultură Huedin, pentru funcționarea Oficiului Fortei de Muncă, respectiv referatul nr.
6184/22.07. 2016 înaintat de inspector Handraluca Mircea.

Luând în considerare proiectul de hotărare nr. 6224/25.07.2016 înaintat de primar și  avizat de comisia de
administrație publică, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială la ședinta din data de 25.07.2016.

Ţinând seama de prevederile H.C.L nr. 29/1998 și a Protocolului de predare – primire nr. 3743/1998 Legea 
nr. 213/1998 privind proprietatea publică și rgimul juridic al acesteia, art. 36, alin.1, 2, lit. c, d alin.5, lit.a, alin.6, 
lit.a, pct.  2,  art. 45 si art.124  din  Legea nr. 215/2001  a Administraţiei Publice Locale republicată.

     H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1  Se modifică art. 1din  H.C.L nr. 29/10.08.1998 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat 
în incinta Casei de Cultură Huedin, pentru funcționarea Oficiului Fortei de Muncă astfel:

-  Incepând cu data de 01.08.2016 se da in folosinta gratuita pentru desfasurarea activitatii Biroului  din
Huedin a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj, o parte din spatiile in suprafata totala de 91,70
mp. situate in incinta Casei de cultura partea de sud, urmatoarele spatii:

- spatiu in exclusivitate in suprafata totala de 59,98 mp. compus din 2 camere (incaperi) situate la etajul 1 (o
incapere in suprafata de 10,15 mp., si o incapere in suprafata de 39,1 mp.) si un grup social in suprafata de 10,73 mp.
situat la parter;

- spații în comun in suprafata de 31.72 mp., sunt următoarele – 3 holuri, 2 holuri situate la parter ( un hol in
suprafata de 20,62 mp. si un hol in suprafata de 5,94 mp.), si un hol  in suprafata de 5,16 mp. situat la etaj;

Spatiile vor fi folosite pe durata functionării instituției în orașul Huedin. dimensiunile spatiilor mentionate
anterior si schita de amplasare se vor actualiza si in protocolul incheiat intre cele doua parti.

Art.2. Se aprobă modificarea   Protocolului încheiat in data de 10.12.1998 intre Primaria Huedin si
D.G.M.P.S.- Oficiul de  Forta de Munca si Somaj, in baza HCL nr. 29 din 10.08.1998, astfel: - primul aliniat se
modifica si va avea urmatorul cuprins:

Incheiat azi 29.07.2016 între Orasul Huedin si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj, în
baza H.C.L nr.70/29.07.2016.

- punctul 1 se modifica  si va avea urmatorul cuprins:
1. Se  dă în folosinta gratuita Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj, spatiul situat in

incinta  Casei de Cultura Huedin, str. Horea, nr. 5, jud. Cluj, in suprafata totala de 90,96 mp. situate in incinta Casei
de cultura partea de sud, urmatoarele spatii:

- spatiu in exclusivitate in suprafata totala de 59,08 mp. compus din 2 camere (incaperi) situate la etajul 1 (o
incapere in suprafata de 10,15 mp., si o incapere in suprafata de 38,2 mp.) si un grup social in suprafata de 10,73 mp.
situat la parter;

- spatii in comun in suprafata de 31.88 mp. sunt urmatoarele – 3 holuri, 2 holuri situate la parter ( un hol in
suprafata de 22,00 mp. si un hol in suprafata dev 4,94 mp.), si un hol  in suprafata de 4,94 mp. situat la etaj;

- punctul 2 se modifica  si va avea urmatorul cuprins:
2. Spatiul are o suprafată totala de 90,96 mp. in conformitate cu schitele anexate la prezentul protocol

      Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de gospodarie 
comunala si locativa din cadrul Primariei orasului Huedin. 

Nr.70/29.07.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru : 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Lazea Constantin                   Cozea Dan
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