
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 

    H O T Ă R Â R E 

privind închirierea in conditiile legii, a unor spatii de pe domeniul public al orasului Huedin, pentru 

amplasarea unor terase comerciale porvizorii. 
 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 12.08.2020. 

            Având în vedere cererea nr. 5744/06.08.2020 înaintată de către dl. Costea Dumitru - administrator 

al SC Cromar Prod – Com. SRL,  cererea nr.5728/05.08.2020 depusă de SC Expres Pomul Verde SRL, 

cererea nr. 5726/05.08.2020 depusa de Okoș Maria –administrator al SC PMT MARKET SRL, cererea  nr. 

5721/05.08.2020 depusa de SC Rolovis Comexim SRL, cererea nr. 5714/05.08.2020 depusă de Kati Erika 

– administrator al firmei SC ERY & TUNDY COFFE SRL, prin care se solicită aprobarea închirierii unor 

spații pe domeniul public al orașului Huedin, în vederea amplasării de terase comerciale. 

              Ținând seama de referatele nr. 5747, 5748, 5750, 5752, 5754, 5756/ 06.08.2020 înaintate de 

administrator Gabor Claudiu,  prin care propune aprobarea închirierii unor spații pe domeniul public al 

orașului Huedin, în vederea  amplasării unor terase comerciale. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 5779/ 07.08.2020, înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism la ședința din data 12.08.2020.  

 In temeiul prevederilor  art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin. 4, lit.a, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a din 

OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ 

           H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă închirierea în condițiile legii, a unui spațiu de pe  domeniul public al orașului 

Huedin, în suprafață de 10 mp., spațiu situat pe str. P.ța Republicii  nr. 42 – 48, pentru amplasarea unei 

terase comerciale provizorii, pe perioada 01.08.2020- 30.09.2020.  

Art.2. Se aprobă închirierea în conditiile legii, a unui spațiu de pe  domeniul public al orașului 

Huedin, în suprafata de 5 mp., situat pe str. Gării nr. 30, pentru amplasarea unei terase comerciale 

provizorii,  pe o perioada de 1 an, începând cu data de  01.08.2020. 

Art. 3. Se aprobă închirierea în conditiile legii, a unui spațiu  de pe domeniul public al orașului 

Huedin, în suprafata de 25 mp., situat pe str. Avram Iancu nr. nr. 41, pentru amplasarea unei terase 

comerciale provizorii, pe o perioada de 1 an, începând cu data de  01.08.2020. 

Art.4. Se aprobă închirierea în conditiile legii, a unui spatiu de pe domeniul public al orașului 

Huedin, în suprafata de 4 mp.,situat pe str. Horea nr. 62, pentru amplasarea unei terase comerciale 

provizorii, de la data de 01.08.2020 până la data de 31.10.2020. 

Art.5. Se aprobă închirierea in conditiile legii, a unui spațiu de pe domeniul public al orașului 

Huedin, în suprafata de.,4 mp., situat pe str. Gării nr. 1, pentru amplasarea unei terase comerciale 

provizorii, incepand cu data de 01.08.2020, până la data de 31.10.2020. 

Art.6. Se aprobă închirierea in conditiile legii, a unui terase de pe domeniul public al orașului 

Huedin, în suprafata de 9 mp.,, situat pe str. P.ta republicii nr. 8, , pentru amplasarea unei terase 

comerciale provizorii, pe o perioada de un an, incepand uc data de 01.08.2020. 



Art. 7. Se aprobă Caietele de Sarcini și modelele Contractelor de Inchiriere ale spațiilor de 

închiriat pentru terase menționate la art. 1 – 6, conform anexelor la prezenta hotărare.  

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul 

Administratia Domeniului Public și Primat din cadrul Primariei  orașului Huedin. 

 

Nr.108/12.08.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  13 

        Votat pentru:   13 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Resteman Florineta                                     Cozea Dan 


