ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui spațiu în suprafață de 18 mp., situat în clădirea
administrativ I, din incinta Spitalului Orășenesc Huedin, str. Spitalului nr. 42, jud. Cluj, de catre administratorul
spațiului respectiv Spitalul orășenesc Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015.
Având în vedere adresa nr. 360/21.01.2015 înregistrată sub nr. 492/23.01.2015, înaintată de Spitalul
orășenesc Huedin, prin care solicită aprobarea închirierii în condițiile legii a spațiului în suprafață de 18 mp
situat in clădirea administrativ I, de catre administratorul spațiului respectiv Spitalul orășenesc Huedin, si
virarea procentului de 50% lunar, din chiria stabilită conform contractului, către Consiliul Local Huedin.
Ținând seama de referatul nr. 499/23. 01.2015 înaintat de compartimentul spațiu locativ din cadrul
Primăriei Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 545/26.01.2015 înaintat de primar și avizat pentru
amenajarea teritoriului, urbanism protectie, mediu și turism, la ședința din data de 26.01.2015.
Luând în considerare prevederile art. 14, alin.1, 2, art.15, art.16, alin.1 si 2 coroborat cu NCC art.1783 și
1784, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică cu modificarile si completarile ulterioare, 36,
alin. 1,2, lit. d, alin.6 lit.a, pct.3, art. 45 , 124 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu
Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă închirierea în condițiile legii a unui spațiu în suprafață de 18 mp., situat în clădirea
administrativ I, din incinta Spitalului Orășenesc Huedin, str. Spitalului nr. 42, jud. Cluj, de către administratorul
spațiului, respectiv Spitalul orășenesc Huedin.
Art. 2 Se aprobă stabilirea procentului de 50% din chiria lunară stabilită conform contractului încheiat
cu câștigătorul licitației, sumă care va fi transferată bugetului local Huedin.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul orășenesc Huedin și
Directia economică din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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