ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin ( P.ța Victoriei
nr. 6 – 8 ), etajul II, corp A, în suprafață totală de 25,51 mp
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 261/2014 înaintată de d.na Pașcalău Laura Florina cu
domicliul în orașul Huedin, str. Trandafirilor nr. 49 A, Jud. Cluj, prin care solicită aprobarea închirierii unor spații
situate în incinta fostei Policlinici Huedin, P.ța Victoriei nr. 6 – 8 , etajul II, corp A, în suprafață totală de 25,51 mp
compuse din:
 o încăpere în suprafață de 15,75 mp evidențiată pe schița etajului II, corp A, la poziția 208, încăpere care
va fi folosita în exclusivitate cu destinatia de cabinet de nutriție și dietetică.
 spațiu adiacent cabinetului medical în suprafața totală de 9,76 mp, spațiu compus din hol de acces, sala
de așteptare, spatiu pentru colectarea deșeurilor periculoase și depozitarea materialelor de curățenie, și
acces la grupul social.
Ținând seama de referatul nr. 333 /17.01.2014 înaintat de biroul de gospodărie comunală și locativă din
cadrul Primăriei Huedin.
Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 337/2014 înaintat de primar și avizat de comisia de sănătate,
tineret la ședința din data de 20.01.2014.
Luând în considerare prevederile art 36, alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi
art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă închirierea în condițiile legii, a unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin ( P.ța
Victoriei nr. 6 – 8 ), etajul II, corp A, în suprafață totală de 25,51 mp, o încăpere în suprafață de 15,75 mp
evidențiată pe schița etajului II, corp A, la poziția 208, încăpere care va fi folosita în exclusivitate cu destinatia de
cabinet de nutriție și dietetică și spațiu adiacent cabinetului medical în suprafața totală de 9,76 mp, spațiu
compus din hol de acces, sala de așteptare, spatiu pentru colectarea deșeurilor periculoase și depozitarea
materialelor de curățenie, și acces la grupul social.
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 spaţiilor prevăzute la art.1 cf. anexei nr. 2 la
prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de gospodarie
comunala și locativă din cadrul Primăriei Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Prof. Pavel Cosmin

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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