
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 suprafață totală de 29.92 mp.,  situat  în
incinta Casei de Cultură Huedin

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

Având  în  vedere  cererea  nr.  3296/27.03.2018  depusă  de  Pașca  Florica,  având  domiciliul  în
Huedin, P-ța Republicii  nr.39, bl. A1,sc.2, ap.24, jud Cluj,  prin care  solicită aprobarea închirierii unui
spațiu situat în incinta Casei de Cultură, compus din 2 încăperi cu destinația de birouri, un hol în suprafaţă
de 22,00 mp., și o încăpere în suprafață de 7,92 mp, spații folosite în exclusivitate, în vederea efectuării
unor activități de birou.

Ținând  seama  de  referatul  nr.3757/16.04.2018  înaintat  de  compartimentul  administrația

domeniului public și privat  din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Avand ]n vedere proiectul de hot[r\re nr. 3849/17.04.2018 ]naintat de primar ;i avizat de comisia

pentru cultură, culte, învățământ, sănătate la ședința din data de 19.04.2018. 

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 condițiile legii, a  unui  spațiu în suprafață totală de 29.92 mp.,

situat în incinta Casei de Cultură Huedin, compus dintr- un  hol în suprafaţă de 22,00 mp., și o încăpere în

suprafață de 7,92 mp, în vederea efectuării unor activități de birou. 

Art.2.  Se  aprobă  Caietul  de  Sarcini  pentru  organizarea  licitației  privind  închirierea  spaţiilor

solicitate la art.1, cf. anexei 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.79/25.04.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaș- Fekete Maria                       Cozea Dan
LS………………………


