ROMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului Huedin,
P-ța Republici, nr. 8, jud Cluj, în suprafață totală 9 mp., spațiu destinat amplasării unei construcții
provizorii tip terasă.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere cererea nr. 4127/25.04.2018 înaintată de Kati Erika administrator al firmei SC
ERY & TUNDY COFFE SRL, cu sediul în orașul Huedin, str. P-ța Republicii, nr. 8, având nr. de ordine
J12/4287/2016, CUI.36812688, prin care solicită închirierea unui spațiu situat în domeniul public al
orașului Huedin, str. P-ța Republicii, nr. 8, jud Cluj, în suprafață totală 9 mp., spațiu destinat amplasării
unei terase provizorii.
Ținând seama de referatul nr. 4130/25.04.2018, înaintat de compartimentul administrația
domeniului public și privat din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4133/25.04.2018 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism, la ședința din data de
25.04.2018.
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 închirierea în condițiile legii a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului
Huedin, P-ța Republici, nr. 8, jud Cluj, în suprafață totală 9 mp., spațiu destinat amplasării

unei

construcții provizorii tip terasă.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiilor
solicitate la art.1, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor prevăzute la art.1 cf. anexei nr. 2
la prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul administrația
domeniului public și privat din cadrul Primăriei Huedin.
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