ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea complectarii contractului de închiriere nr. 2771/2013, încheiat cu
SC Pisa Ice Distribution SRL
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinara din data de 28.03.2014.
Având în vedere cererea nr. 1971/21.03.2014, înaintată de SC PISA ICE DISTRIBUTION SRL , cu sediul în
orașul Huedin, str.Cîmpului nr. 24, titularul contractului de închiriere nr. 2771 din 11.04.2013 pentru imobilul
format dintr-un „gang” (loc de trecere aflat sub o constructie) în suprafață de 11 mp, și 51 mp curte interioară,
situat în Huedin, str. P-ta. Republicii nr. 27, prin care solicită aprobarea complectării contractului de inchiriere
nr. 2771 din 11.04.2013, la obiectul contractului art. 1 si art. 3, pe linga birou amenajare Agentie de Turism si a
urmatorelor activitati respectiv cafenea, bar, terasa.
In urma celor mentionate mai sus si a faptului ca, in urma acestei inchirieri spatiul (terenul inchiriat) a
fost amenajat si sau investit sume importante de bani de catre chirias, amenajari care conform clauzelor
contractuale la incheirrea relatiei contractuale raman in patrimoniul Orasului Huedin fara ca si chiriasul sa aiba
pretentii la despagubiri, va rog a analiza si dispune modificarea contractului mai sus mentionat incheiat de catre
Orasul Huedin cu SC Pisa Ice Distribution SRL la Obiectul contractului atr. 1 si art. 3 respectiv complectarea cu
efectuarea de activtati de bar si cafenea, terasa, respectiv referatul nr. 5944/2013 înaintat de compartimentul de
gospodarie comunala si locativa din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1984/2014 înaintat de primar și avizat de comisia de
administrație publică la ședinta din data de 24.03.2014.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă complectarea contractului de închiriere nr. 2771 din 11.04.2013, incheiat cu SC Pisa
Ice Distribution SRL, la obiectul contractului art. 1 și art. 3, pe lângă birou amenajare Agenție de Turism și a
următorelor activități: - cafenea, bar, terasă.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de urbanism și
spatiu locativ din cadrul Primăriei Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan
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