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  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea închirierii în condițiile legii, prin licitație publică  a unui teren în suprafață de 50 mp., 

situat în orașul Huedin str. Horea nr. 101 (în incinta targului de animale), spațiu destinat amplasării unei 

constructii provizorii tip chiosc pe perioada determinata, in vederea efectuarii unor activitati de comert. 

 

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

57/2019. 

Având în vedere cererea nr. 8151/11.09.2019 depusa de dl. Mihut Alexandru Viorel administrator 

al SC Regal A&C Trend SRL, prin care solicită aprobarea  închirierii  unui unui spațiu situat pe domeniul 

public al orasului huedin, str. Horea nr. 101, ( in incinta Targului de animale) în suprafață totală de 50 mp., 

spațiu destinat amplasării unei constructii provizorii tip chiosc pe perioada determinata, in vederea 

efectuarii unor activitati de comert. 

 Tinand seama de referatul nr. 8463/20.09.2019 inaintat de adm. Gabor Claudiu in calitate de 

administrator domeniul public si privat al orasului Huedin. 

 Luand in considerare proiectul de hotărâre nr. 8481/23.09.2019 înaintat de primar și avizat de 

comisia  pentru amenajarea teritoriului la ședința din data de 23.09.2019. 

 Luand in considerare prevederile  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 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

   Art. 1  Se aprobă închirierea în condițiile legii, prin licitație publică  a unui teren în suprafață de 

50 mp., situat în orașul Huedin str. Horea nr. 101 (în incinta targului de animale), spațiu destinat 

amplasării unei constructii provizorii tip chiosc pe perioada determinata, in vederea efectuarii unor 

activitati de comert. 

 Art.2. Se aprobă  Caietul de Sarcini pentru organizarea licitatiei 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 indeplinire a prezentei hotărâri se încredințeaza administratia domeniului 

public si privat  din cadrul Primariei orașului Huedin.  

Nr.136/27.09.2019     Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:  13 

                   Consilieri absenți    2 

       Votat pentru:   13 
 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Farkas Marius                          Cozea Dan 

LS……………………… 


