ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRARE
privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unui spațiu în incinta Policlinicii Huedin, etaj I,
corp A, aripa de sud – vest, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, în suprafață totală de
44,57 mp
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale.
Urmare a cereri nr. 6871/25.07.2017 depusă de Dragan Vlad, având domiciliul în orașul Huedin,
str. Molidului nr. 1, Jud. Cluj, prin care solicită închirierea unui spațiu situat în incinta Policlinicii Huedin,
etaj I, corp A, aripa de sud – vest, str. P-ta. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, în suprafață totală de
44,57 mp., compus din:
- o încăpere în suprafață de 15,60 mp., încăpere care va fi folosită în exclusivitate cu destinația de
cabinet medical (alte activități referitoare la activitatea umană – activitatea infirmierelor, masaj medical,
fizioterapie, praxiterapie).
Ținând seama de referatul nr. 7266/02.08.2017 înaintat de adm. Gabor Claudiu prin care solicită
aprobarea închirierii in conditiile legii a acestor spatii, a caietului de sarcini şi a modelu lui contractului
cadru de închiriere, respectiv mandatarea primarului pentru a semna contractul de închiriere cu
adjudecătarii licitației.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7551/11.08.2017 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru cultură, culte, învățămant, sănătate, familie, tineret și sport la ședința din data de 23.08.2017.
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 unui spațiu în incinta Policlinicii Huedin, etaj I,
corp A, aripa de sud – vest, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, în suprafață totală de
44,57 mp., compus din:
 o încăpere în suprafață de 15,60 mp., încăpere care va fi folosită în exclusivitate cu destinația
de cabinet medical (alte activități referitoare la activitatea umană – activitatea infirmierelor,
masaj medical, fizioterapie, praxiterapie).
Ținând seama de referatul nr. 7266/02.08.2017 înaintat de adm. Gabor Claudiu prin care solicită
aprobarea închirierii in conditiile legii a acestor spatii, a caietului de sarcini şi a modelului contractului
cadru de închiriere, respectiv mandatarea primarului pentru a semna contractul de închiriere cu
adjudecătarii licitației.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiului
solicitat la art.1, cf. Anexei nr. 1 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 încredintează administrația domeniului
public al Orașului Huedin.
Nr.118/29.08.2017

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenți:
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Farcaș Viorel
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

15
14
1
14

