ROMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unui teren situat în orașul Huedin, str. Avram Iancu nr.
41, jud. Cluj
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Urmare a cereri nr. 3144 din 21.03.2018 depusă de d-na Okos Maria în calitate de administrator
al SC TMT MARKET SRL cu sediul în orasul Huedin, având CUI RO 33948902, prin care solicită
aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 40 mp., situat în Huedin, str. Avram Iancu, nr. 41, pe
trotuarul lângă peretele situat în partea de sud a clădirii (potrivit schiței anexate) în care SC TMT Market
desfășoară activitatea de alimentație publică pe o suprafață de 40 mp., potrivit schiței anexate, pentru
amplasarea unei terase comerciale.
Ținând seama de referatul nr. 3159/21.03.2018 înaintat de adm. Gabor Claudiu privind aprobarea
închirierii spațiului solicitat conform legii, prin licitație publică.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3163/21.03.2018 inaintat de primar și avizat de
comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism la ședința din data de
22.03.2018.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale cu modificarile la zi.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă închirierea în condițiile legii a unui teren domenul public, situat în Huedin, str.
Avram Iancu, nr. 41, lângă peretele situat în partea de sud a cladirii (potrivit schiței anexate) în care SC
TMT Market desfășoară activitatea de alimentație publică pe o suprafață de 40 mp., pentru amplasarea
unei terase comerciale.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitației 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 încredințează Compartimentul administratia
domeniului public și privat din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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