
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 pe domeniul public al orașului Huedin, str. Horea 
nr. 22, în suprafață de 2 mp., spațiu destinat desfășurării unor activități de comerț, a Caietului de Sarcini pentru 

organizarea licitației în vederea închirierii spațiului si a  modelului Contractului de Inchiriere al spațiului  

 
 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020 

Având în vedere cererea nr. 5826/10.08.2020 depusă de dl. Han Alexandru administrator al firmei SC 

DENYS ROMANIA ELEGANT SRL, cu sediul în orașul Huedin, str. Câmpului, nr. 27, jud. Cluj, prin care 

solicită aprobarea închirierii unui spațiu situat pe domeniul public al Orașului Huedin, str.Horea nr. 22, jud Cluj, 

în suprafață totală 2 mp., spațiu destinat desfășurării unor activități de comerț. 

Ținând seama de referatul nr. 6162/24.08.2020 înaintat de administrator dom.public Gabor Claudiu, prin 

care propune aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui spațiu situat pe domeniul public al 

orașului Huedin, str. Horea nr. 22, în suprafață de 2 mp., 

Luând în considerare proiectul  de hotărâre nr. 7017/14.09.2020 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru amenajarea teritoriului si urbanism la ședința din data de 21.09.2020.   

 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 A R A S T E 

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

Horea nr. 22, în suprafață de 2 mp., spațiu destinat desfășurării unor activități de comerț. 

Art. 2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitației în vederea închirierii spațiului prevăzut 

la art. 1, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă  modelul Contractului de Inchiriere al spațiului prevăzut la art. 1, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratia domeniului  public al 

orasului Huedin. 

 

 

Nr.119/24.09.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              13 

        Consilieri absenti:   2  

        Votat pentru:   13 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Resteman Florineta                                 Cozea Dan 


