ROMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin, etajul II,
corp B, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, în suprafață totală de 27.83 mp.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere cererea nr. 3582/05.04.2018 depusă de către d.na Han Adriana, având domiciliul
în orașul Huedin, str. Zorilor nr. 28, prin care solicită închirierea unui spațiu situat în incinta Policlinicii
Huedin, etaj II, corp B, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, evidențiat pe schița clădirii
Policlinicii, Corp B, etaj II, în suprafață totală de 27.83 mp., compus din:
- o încăpere în suprafață de 16.28 mp., evidențiată pe schița corp B, etaj II, încăpere care va fi
folosită în exclusivitate cu destinația de cabinet cabinet medical stomatologic.
- spațiu adiacent cabinetului medical în suprafață totală de 11.55 mp., spațiu compus din hol de
acces, sala de așteptare, spațiu pentru depozitarea materialelor de curățenie, spațiu pentru colectarea
deșeurilor periculoase și acees la grupul social.
Ținând seama de referatul nr.3758/016.04.2018 înaintat de compartimentul administratia
domeniului public și privat din cadrul Primăriei orasului Huedin, prin care solicită aprobarea închirierii în
condițiile legii a acestor spații, a caietului de sarcini şi a modelului contractului cadru de închiriere.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3850/17.04.2018 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru cultură, culte, învățământ, sănătate la ședința din data de 19.04.2018.
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 II,
corp B, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, evidențiat pe schița clădirii Policlinicii, Corp B, etaj
II, în suprafață totală de 27.83 mp., compus din:
- o încăpere în suprafață de 16.28 mp., evidențiată pe schița corp B, etaj II, încăpere care va fi
folosită în exclusivitate cu destinația de cabinet cabinet medical stomatologic.
- spațiu adiacent cabinetului medical în suprafață totală de 11.55 mp., spațiu compus din hol de
acces, sala de așteptare, spațiu pentru depozitarea materialelor de curățenie, spațiu pentru colectarea
deșeurilor periculoase și acees la grupul social.
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 încredințează compartimentul administrația
domeniului public și privat din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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