ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii filialei Huedin a Partidului Civic Maghiar, a
două spatii în suprafață de 30 mp, cu destinația de sediu de partid, spatii
situate în incinta Primăriei
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.09.2012.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 6971/2012, depusă de către
Partidul Civic Maghiar – filiala Huedin, prin care solicită aprobarea închirierii a
două spații în incinta Primăriei Huedin din str. Horea nr. 1, et.1,aripa de sud a
cladirii, fiecare incapere în suprafață de 15 mp, pentru amenajarea unui sediu de
partid, respectiv referatul nr. 7416/ 14.09.2012, înaintat de compartimentul de
gospodărie comunală și locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 7661/2012 înaintat de
primar și avizat de comisia de administrație publică la ședința din data de
24.09.2012.
Ţinând seama de prevederile art. 2 alin.3, din Legea nr. 90/2003 privind
vânzarea spațiilor aflate in proprietatea privată a Statului și a unitatilor
administrativ teritoriale destinate sediilor partidelor politice, art.15 din Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art. 36,
alin.2, lit.c, alin.5, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice
Locale republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă închirierea filialei Huedin a Partidului Civic Maghiar, a
două spații în suprafța de 30 mp, cu destinația de sediu de partid, spații situate în
incinta Primăriei Huedin, str. Horea nr. 1, etajul I, în aripa de sud a clădirii, cu
plata chiriei aferente..
Art.2. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiului prevăzut la
art.1 cf. anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
compartimentul de gospodărie comunală și locativă din cadrul Primăriei Huedin.
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