R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp B, str. P-ța. Victoriei, nr. 68, oraș Huedin, jud. Cluj, în suprafață totală 22.6 mp.
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2020.
Având în vedere cererea nr. 4623 din 22.06.2020, depusă de FEJES MARGARETA - PERSOANA FIZICĂ
AUTORIZATĂ cu sediul în orașul Huedin, str. B.N. ANTAL nr. 18, judeţul Cluj, având codul unic de înregistrare
20236287, nr. de ordine în Registrul Comerțului F12/1672/10.05.2004 certificatul de înregistrare nr.1701725 seria B
din 15.04.2009, prin care solicită aprobarea închirierii unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp
B, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, oraș Huedin, jud. Cluj, în suprafață totală 22,6 mp., compuse din:
- o încăpere în suprafață de 11.05 mp., evidențiată pe schița etajului II corp B, la poziția 34, încăpere care va fi
folosită în exclusivitate cu destinația de laborator tehnică dentară.
- spațiu adiacent cabinetului medical în suprafață totală de 13,55 mp., spațiu compus din hol de acces, sală de
așteptare, spațiu pentru colectarea deșeurilor periculoase și depozitarea materialelor de curățenie și acees la grupul
social, din care suprafața de 2 mp., spațiu adiacent care va fi folosit în exclusivitate și suprafața de 11,55 mp. spațiu
adiacent care va fi folosit în comun.
Ținând seama de referatul nr. 5370/23.07.2020 înaintat de administrator Gabor Claudiu prin care propune
aprobarea închirierii în condițiile legi a unor spații în incinta fostei Policlinici Huedin, et.II, corp B, la pozitia nr. 34 ,

în vederea amenajarii unui laborator de tehnică dentară.
Luând în considerare proiectul de hotarare nr. 5391/24.07.2020 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
cultură, culte, învătământ, sănătate la ședința din data de 27.07.2020.
In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin. 4, lit.a, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă închirierea în condițiile legii, a unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin, etajul II,
corp B, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, oraș Huedin, jud. Cluj, în suprafață totală 22.6 mp., compuse din:
- o încăpere în suprafață de 11.05 mp., evidențiată pe schița etajului II corp B, la poziția 34, încăpere care va fi
folosită în exclusivitate cu destinația de laborator tehnică dentară.
- spațiu adiacent cabinetului medical în suprafață totală de 13,55 mp., spațiu compus din hol de acces, sală de
așteptare, spațiu pentru colectarea deșeurilor periculoase și depozitarea materialelor de curățenie și acees la grupul
social, din care suprafața de 2 mp., spațiu adiacent care va fi folosit în exclusivitate și suprafața de 11,55 mp. spațiu
adiacent care va fi folosit în comun.
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 administrația domeniului public din
cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Resteman Florineta
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