
ROMANIA                                                                                                                                                                         
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

    H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea închirierea în condiții legii a unui teren în suprafață de 8 mp., situat în fața P-ța 

Republicii, nr 8, (Fast Food) pe o perioada de 1 an, în vederea montării unei constructii provizorii tip 

terasa. 

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

administraţiei publice locale.

   Având în vedere cererea nr. 3583 din 11.04. 2017 depusa de Todea Eugenia  în calitate de administrator al

SC VISINUL PRODCOM SRL prin care solicita aprobarea inchirierii  unui teren în suprafață de 8 mp, situat în

orașul Huedin, st. P.ța Republicii nr. 8(Fast Food) pentru amplasarea  unei construcții provizorii tip terasă. 

Ținând seama de referatul nr. 3790/20.04.2017 înaintat de adm. Gabor Claudiu din cadrul 

Primăriei Huedin.

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 3839/24.04.2017 inaintat de primar si avizat de 

comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie , mediu si turism la sedinta din data de 

24.04.2017.

In temeiul  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 A R A S T E

    Art. 1  Se aprobă închirierea în condiții legii a unui teren în suprafață de 8 mp., situat în fața P-ța

Republicii, nr 8, (Fast Food) pe o perioada de 1 an, în vederea montării unei constructii provizorii tip 

terasa, dupa delimitarea  cu panouri – gard împrejmuitor, in vederea delimitării de restul trotuarului.

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

menționat la art.1 din prezenta hotărâre, cf. anexei.

Art.3. Se aprobă conținutul contractului privind închiriarea spatiului menționat la art.1 din 

prezenta hotarare, cf. anexei.
Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administrator Domeniul Public oras 

Huedin, dl. Gabor Claudiu.
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