ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarea contractului de închiriere nr. 8280/10.10.2012 deținut de dl. Abrudan
Ioan, în ceea ce privește locația la noua adresă, respectiv str. Vladeasa nr. 5A și a suprafeței de 29 mp.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2015
Având în vedere adresa nr. 6170 din 13.07.2015 prin care a fost notificat dl. Abrudan Ioan cu privire la
neprelungirea contractului de închiriere nr. 8280 din 10.10.2012, pentru spațiul situat în Huedin, str.
Tăbăcarilor, nr. 1, jud. Cluj și pentru care se alocă un alt spațiu de desfășurare a activitatilor de prestări servicii
în Huedin, în str. Vladeasa nr. 5A, în suprafață de 29 mp., precum și adresa nr. 6357 din 17.07.2015 depusă de
chiriaș, prin care arată că este de acord cu preluarea noului spațiu.
Ținând seama de referatul nr. 6524/23.07.2015 înaintat de dl. insp.Handraluca Mircea prin care
propune aprobarea modificării contractului de închiriere, în sensul schimbării locației din locația actuală
respectiv Huedin, str. Tăbăcarilor, nr. 1, jud. Cluj, în locația propusă respectiv Huedin, str. Vladeasa, nr. 5 A, jud.
Cluj.
Având în vedere faptul că atelierul în suprafață de 29 mp., situat în Huedin, str. Vlădeasa, nr. 5 A, se
afla înregistrat în inventarul domeniului privat al orașului Huedin, și potrivit Capitolului XI, Alte clauze, art. 21
din contractul de inchiriere nr. 8280 din 10.10.2012, „Orice modificare sau completare ulterioară a prezentului
contract de închiriere se va realiza de comun acord, în scris, prin act adiţional şi va constitui anexă la prezentul
contract”.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 6554/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de
administratie publică la ședința din data de 24.07.2015.
Luând în considerare prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei, art. 30 alin.5 din HG nr. 1275/2000,
respectiv art. 36, alin. 2, lit. d alin.6, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 17, şi art. 45, din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 8280/10.10.2012 deținut de dl. Abrudan
Ioan, în ceea ce privește locația la noua adresă, respectiv str. Vladeasa nr. 5A și a suprafeței de 29 mp.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de gospodarie
comunala si locativa din cadrul Primăriuei Orașului Huedin.
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