ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.
172/2012
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
22.02.2013.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 10924/11.12.2012, depusa de
SC Pisa Ice Distribution SRL, cu sediul in Huedin, str. Câmpului, nr.24, jud. Cluj,
prin care solicită aprobarea închirierii în condițiile legii a unui spatiu situat în
str. P.ța Republicii nr. 27 care este compus dintr-un loc de trecere aflat sub o
construcție în suprafața de 11 mp și 51 mp curte interioară, cu acces direct din
P.ța Republicii nr. 27, în vederea amenajării unui birou – agenție de turism,
respectiv referatul nr. 1415/2013, înaintat de compartimentul spatiu locativ
din cadrul Primăriei Huedin.
Tinand seama de necesitatea modificarii art.2 din HCL nr. 172/2012,
privind aprobarea Caietului de Sarcini , pentru organizarea licitației privind
închirierea spaţiullui din P.ta Republicii nr. 27, prin stabilirea pretului de
inchiriere aprobat prin HCL nr. 1/2013.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1418/ 2013 înaintat de
primar și avizat de comisia de urbansim la ședința din data de 19.02.2013.
In temeiul prevederilor 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 modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.
172/2012, privind aprobarea Caietului de Sarcini , pentru organizarea licitației
privind închirierea spaţiului din P.ta Republicii nr. 27, cf. anexei la prezenta
hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredintează
biroul de gospodarie comunala și locative din cadrul Primăriei Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Secretar,
prof. Șaitiș Cristina
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Cozea Dan
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