ROMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condițiile legii, prin licitație publică a unei suprafețe de 4 mp, situată pe str.
Garii nr. 1
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere cererea nr. 3833 /17.04.2018 depusă de SC Rolovis Comexim SRL, cu sediul în
orașul Huedin str. Horea nr. 64, având nr. de ordine J12/2983/1994, CUI.RO 63792773, prin care solicită
aprobarea închirierii unui spațiu situat pe domeniul public al orașului Huedin, str.Gării, nr.1, jud Cluj, în
suprafață totală 4 mp., spațiu destinat amplasării a două mese cu scaune.
Ținând seama de referatul nr. 3843/17.04.2018 înaintat de compartimentul administrația
domeniului public și privat din cadrul Primăriei orașului Huedin privind aprobarea închirierii spațiului
solicitat, conform legii, prin licitație publică.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3855/17.04.2018 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, mediu și turism la ședința din data de 19.04.2018.
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 spatiu situat pe domeniul public al orașului
Huedin, str.Gării, nr.1, jud Cluj, în suprafață totală 4 mp., spațiu destinat amplasării a două mese cu
scaune.
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 domeniului
public si privat din cadrul Primăriei orașului Huedin .
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