ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii unui spaţiu situata în clădirea Policlinicii Huedin, pentru înfiinţare
cabinet stomatologic
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2011
Având în vedere cererea nr. 7508 din 16..08.2011 înaintată de SC Tripodent SRl, prin care
solicită închirierea unei spaţiu situat în incinta clădirii Policlinicii, din Huedin str. P-ţa. Victoriei nr. 68, et. I, Judeţul Cluj, clădire care face parte din domeniul privat al oraşului Huedin, pentru a înfiinţa
un cabinet stomatologic, respectiv referatele nr. 7656/2011, 8583/2011 înaintate de compartimentul
de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin, cât şi a Caietului de sarcini, a
Contractului de Inchiriere şi a Comisiei de Licitatie.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 8631/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia
de sănătate, invatamant, cultură la şedinta din data de 26.09.2011.
Luând în considerare prevederile art.9, alin.3 din O.G 70/2002, O.U.G 124/1998 privind
organizarea si functionarea cabinetelor medicale, 36, alin. 2, lit.c, d alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, pct.3 şi
art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă, închirierea prin licitaţie publică deschisă, a unui spaţiu situat în clădirea
Policlinicii Huedin, str. P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 , et.1, corp A, in suprafaţă de 15,60 mp folosită în
exclusivitate, pentru activitatea de cabinet stomatologic şi 12,67 mp suprafaţa adiacentă cabinetului,
pe o perioada de 3 ani.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini privind închirierea spaţiului solicitat la art.1, cf. anexei 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 încredinţează compartimentul de
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
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