
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 situat pe domeniul public al orașului Huedin, 

P-ța Republici, nr. 8, jud Cluj, (lângă podul peste râul Domoș), în suprafață totală de 2 mp., pentru 

desfasurarea unor activitati  comerciale.  

 

 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  31.01.2020. 

Urmare a cereri nr. 746/27.01.2020 depusă de Ban Sebastian Andrei Constantin, reprezentant legal 

la  SC SEBAND DEN SRL cu sediul în orașul Huedin, P-ta Victoriei, nr. 37,bl. H4,ap.10, jud Cluj, chirias 

al unui spatiu situat in orasul Huedin, str. P.ta Republicii nr.8 (langa paraul Domos potrivit contractului de 

închiriere nr. 7527/10.08.2017, prin care solicită aprobarea inchirierii suprafetei de 2 mp., pentru 

desfasurarea unor activitati  comerciale.  

 Ținând seama de referatul nr. 803/27.01.2020 înaintat de adm. Gabor Claudiu privind aprobarea 

închirierii spațiului solicitat conform legii.    

 Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 821/27.01.2020 inaintat de primar si avizat de comisia  

de urbanism si amenajarea teritoriului la sedinta din data de 27.01.2020. 

 Luând în considerare prevederile  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 situat pe domeniul public al orașului 

Huedin, P-ța Republici, nr. 8,  jud Cluj, (lângă podul peste râul Domoș), în suprafață totală de 2 mp., 

pentru desfasurarea unor activitati  comerciale.  

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

solicitat 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 

Administratia Domeniului Public si Privat din  cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr. 15/31.01.2020                  Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  13 

        Consilieri absenti:    2 

        Votat pentru:   13 

 

Preşedinte de şedinţă,         Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                              Cozea Dan 

LS……………………… 


