
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

      H O T Ă R Â R E 

            privind aprobarea închirierii  în condiții legii a amplasamentului în suprafață de 1 mp, situat în  P-ța 

Republicii, nr 8, jud. Cluj, (lângă podul peste râul Domoș) în fața spațiului comercial deținut de SC HARUN – 

YAUGUR SRL.  
 
             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  20.12.2018. 

 Având în vedere cererea  nr. 9961/21.11.2018, depusă de  Man Zachi, îin calitate de administrator  a 

SC Harun – Yaugur SRL, chiriaș al unui spațiu în suprafață de 9 mp, cu contract de inchiriere nr. 

4225/04.06.2013, spatiu situat în orașul Huedin, str. P.ța Republicii nr. 8, jud. Cluj(lângă pârâul Domoș), prin 

care solicită aprobarea închirierii 1 mp  teren, in vederea alinierii cu celelalte chioșcuri care potrivit 

amplasamentului este mai în interior  cu aproximativ 1 mp. 

 Ținând seama de referatul nr. 10492/04.12.2018 înaintat de administrator Gabor Claudiu, prin care 

propune aprobarea  închirierii a inca 1 mp., teren situat in P.ta Republicii nr.8(langa paraul Domoș) în vederea 

alinierii cu celelalte chioșcuri , care potrivit amplamantului este mai în interior  cu aproximativ 1 mp. 

 Luand în considerare proiectul de hotărâre nr. 11035/12.12.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru amenjarea teritoriului, urbaism, protecție, mediu și turism la ședința din data de 17.12.2018. 

 Avand in vedere 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 amplasamentului în suprafață de 1 mp, situat în  P-ța 

Republicii, nr 8, jud. Cluj, (lângă podul peste râul Domoș) în fața spațiului comercial deținut de SC HARUN – 

YAUGUR SRL.  

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

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 Biroul de urbanism și 

amenajarea teritoriului si administratia domeniului public si privat din cadrul Primariei orașului Huedin. 

 

Nr. 197/20.12.2018     Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:  15 

                   Votat pentru   15 

 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Ec. Vălean Alexandru                          Cozea Dan 


