
ROMANIA                                                                                                                                                        
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea închirierii în condiții legii a unui teren în suprafață de 52 mp., situat în orașul 

Huedin, str. P.ța Victoriei nr.40, în vederea amplasării unei construcții provizorii tip terasă. 

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

   Având în vedere cererea nr. 2007 din 02.03.2017 depuse de Societatea Redresare Lichidare SPRL

Cluj Napoca, avand domiciliul  în Cluj Napoca, str. Ploiești nr. 18, ap.4, jud. Cluj, în calitate de lichidator

judiciar al SC Restaurant Splaiul SRL, prin care solicită  închirierea unui teren în suprafața de 52 mp,

situat în orașul Huedin, str. P.ța Victoriei nr. 40 în vederea amplasării unei construcții provizorii tip terasă.

Ținând seama de referatul nr. 2861/2017,  înaintat de adm. Gabor Claudiu din cadrul Primăriei 

Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3094/29.03.2017 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism la ședința din data de 31.03.2017.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 

a Administraţiei Publice Locale republicată.

     H O T Ă R Ă Ș T E

 Art. 1  Se aprobă închirierea în condiții legii a unui teren în suprafață de 52 mp., situat în orașul 

Huedin, str. P.ța Victoriei nr.40, în vederea amplasării unei construcții provizorii tip terasă. 

 Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini privind organizarea licitației pentru închiriarea spațiului 

menționat la art.1 din prezenta  hotărâre.

 Art.3. Se aprobă modelul Contractului  pentru închirierea spațiului menționat la art.1 din prezenta 

hotărâre.

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de urbanism 

din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 50/31.03.2017  

 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
LS………………………


