
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierea în condițiile legii, a unor spații situate în incinta fostei Policlinicii

Huedin, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, evidentiate pe schița clădirii Policlinicii, Corp A, etaj
II , în suprafață totală 25.78 mp.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.

57/2019 privind Codul Administrativ.

Urmare a cereri nr. 6365 din 04.07.2019 depusă  de Bobos Georgeta Marcela administrator la

BGM ALERGOLOGIE, având sediu în municipiul Cluj Napoca, B.dul. 21 Decembrie, nr. 30, ap.3, jud

Cluj, prin care solicită aprobarea închirierii unui spațiu situat în incinta Policlinicii Huedin, etaj II, corp A,

str. P-ta. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, evidentiat pe schița clădirii Policlinicii, Corp A, etaj II , în

suprafață totală 25.78 mp., compus din:

- o încăpere în suprafață de 16.02 mp. evidențiată pe schita etajului II corp A la poziția 213, încăpere care

va fi folosită în exclusivitate cu destinația de cabinet medical.

- spațiu adiacent cabinetului medical în suprafață totală de 9.76 mp., spațiu copus din hol de acces, sala de

așteptare, spațiu și depozitarea materialelor de curățenie și acees la grupul social, spațiu care va fi folosit

în comun.

Ținând seama de referatul nr. 6370/04.07.2019 înaintat de adm.Gabor Claudiu,  prin care solicită

aprobarea închirierii în condițiile legii a acestor spații, a caietului de sarcini şi a modelului contractului

cadru de închiriere.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 6655/17.07.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

de cultura, culte, învățământ, sănătate, la ședinta din data de 22.07.2019.

Luând în considerare prevederile art 129, alin.1, 2, lit. c, alin 6,  lit.b, d, alin.7, lit.c  şi art.196,

alin.1, lit.a , din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

    H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă  închirierea în condițiile legii, a unor spații situate în incinta fostei Policlinicii

Huedin, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, evidentiate pe schița clădirii Policlinicii, Corp A, etaj

II , în suprafață totală 25.78 mp., compuse din:

- o încăpere în suprafață  de 16.02 mp. evidențiată  pe schita etajului II corp A la poziția 213,

încăpere care va fi folosită în exclusivitate cu destinația de cabinet medical.

- spațiu adiacent cabinetului medical în suprafață totală de 9.76 mp., spațiu copus din hol de acces,

sala de așteptare, spațiu și depozitarea materialelor de curățenie și acees la grupul social, va fi folosit în

comun.

Art.2. Se aprobă  Caietul de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiilor

solicitate la art.1, cf. anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor prevăzute  la art.1 cf. anexei nr. 2

la prezentul proiect de hotărâre.



Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  administratia domeniului

public și privat din cadrul Primăriei  orașului Huedin.

Nr.100/ 25.07.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14
                                                                                               Consilieri absenti:   1

     Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemneaza Secretar General UAT Huedin,
ing. Dongolo Csaba           Dan COZEA
LS………………………


