ROMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea schimbării temporare a amplasamentului în suprafață de 6 mp., pe care este
amplasat chioșcul pentru vânzarea produselor de panificație aparținand SC A&R Coralis SRL Huedin,
deținut prin contractul de închiriere nr. 9049/2013, pe platoul din fața SC Munca Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2018.
Având în vedere adresa nr. 5962/25.06.2018, înaintată de Federal Coop Cluj, prin care solicită
aprobarea eliberării perimetrului din jurul Hotelului Vlădeasa Huedin, pe latura limitrofă str. Vlădeasa,
pentru efectuarea unor lucrări de reparații exterioare a clădirii, și ținând seama de referatul nr. 5963/2018 a
serviciului de urbanism și amenjarea teritoriului, privind mutarea provizorie a chioșcului deținut cu
contractul de închiriere nr. 9049/2013, în suprafață de 6 mp., pentru vânzarea produselor de panificație
aparținând SC A&R Coralis SRL Huedin, pe platoul din fața SC Munca Huedin, pe durată determinată
până la finalizarea lucrărilor de reparație a Hotelului Vlădeasa Huedin.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 5967/25.06.2018 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism la ședința din data de 25.06.2018.
Luând în considerare prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, art. 36, alin. 1, 2, lit.c, alin.5, lit.a, si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice
Locale, modificată cu Legea 286/2006.
H O TARAS T E
Art.1. Se aprobă schimbarea temporară a amplasamentului în suprafață de 6 mp., pe care este
amplasat chioșcul pentru vânzarea produselor de panificație aparținand SC A&R Coralis SRL Huedin,
deținut prin contractul de închiriere nr. 9049/2013, pe platoul din fața SC Munca Huedin, pe durată
determinată până la finalizarea lucrărilor de reparație a Hotelului Vlădeasa Huedin.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul amenajarea
teritoriului, urbanism și protectie civilă din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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