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

                                                                           H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea  închirierii în condițiile legii, a unui spațiu în incinta Policlinicii Huedin,  str. P-ta. 

Victoriei, nr. 6-8, Huedin.

              Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2016
             Urmare a cereri nr. 4112 din 10.05.2016 depusă de Păun Radu, având domiciliu în comuna Almasu nr. 304 
E, jud Salaj,  prin care solicită închirierea unui spațiu situat în incinta Policlinicii Huedin, etaj II, corp A, str. P-ta. 
Victoriei, nr. 6-8, Huedin,  jud Cluj, evidențioat pe schița clădirii Policlinicii, Corp A, etaj II , în suprafață totală de 
33,07 mp., compuse din:                                                             

- o încăpere în suprafață de 17,32 mp.,  evidentiata pe schita corp A, etaj II,  incapere care va fi folosita in 
exclusivitate cu destinatia de cabinet Kinetoterpie si Motricitate Speciala.
-  o încăpere în suprafață de 15.75 mp. evidentiata pe schita corp A, etaj II,  incapere care va fi folosita in
exclusivitate cu destinatia de cabinet Kinetoterapie si Motricitate Speciala.
- spatiu adiacent cabinetului medical în suprafață totală de 18,31  mp., spațiu compus din hol de acces, sala

de așteptare,  spatiu pentru depozitarea materialelor de curățenie, spațiu pentru colectarea deșeurilor periculoase si
acees la grupul social. 

Tinand seama de referatul nr. 4555/25.05.2016 înaintat de adm. Gabor Claudiu prin care solicită aprobarea
închirierii in conditiile legii a acestor spatii, a  caietului de sarcini  şi a modelului contractului cadru de închiriere,
respectiv mandatarea primarului pentru a semna contractul de închiriere cu adjudecătarii licitației.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4597/26.05.2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, tineret și sport, la ședinta din data de 26.05.2016.

      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 unui spațiu în incinta Policlinicii Huedin, etaj II, corp A,
str. P-ta. Victoriei, nr. 6-8, Huedin,  jud Cluj,  evidențiat pe schița clădirii Policlinicii, Corp A, etaj II , în suprafață
totală de 33,07 mp., compusa din:                                                             

- o încăpere în suprafață de 17,32 mp.,  evidentiată pe schița corp A, etaj II,  încapere care va fi folosită în 
exclusivitate cu destinația de cabinet Kinetoterpie și Motricitate Specială.
-  o încapere în suprafață de 15.75 mp.  evidențiată pe schița corp A, etaj II,  încapere care va fi folosita in
exclusivitate cu destinatia de cabinet Kinetoterapie și Motricitate Speciala.
- spatiu adiacent cabinetului medical în suprafață totală de 18,31  mp., spațiu compus din hol de acces, sala

de asteptare,  spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie, spatiu pentru colectarea deseurilor periculoase si
acees la grupul social. 
            Art.2. Se aprobă  Caietul de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiului  solicitat la art.1,
cf. Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiului prevăzut  la art.1 cf. anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.

Art.4.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a   prezentei   hotărâri  se  încredințează  Compartimentul  Administrația
Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei orașului Huedin.

 Nr. 54/30.05.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru:                           15 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela Cozea Dan

            
   


