
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

        H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/27.09.2019 prin care sa aprobat închirierea 

suprafeței de 50 mp., pe domeniul public al orașului Huedin, str. Horea nr. 101,  în sensul diminuării la 

suprafata de 14 mp., din suprafața de 50 mp., închiriată 

 

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

57/2019. 

 Având în vedere cererea nr. 9584/25.10.2019 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 de 14 mp., din 

suprafata de 50 mn., aprobată  prin Hotararea Consiliului Local nr.  Nr. 136/27.09.2019,  spațiu destinat 

amplasării unei constructii provizorii tip chiosc pe perioada determinata, în vederea efectuării unor 

activitati de comert. 

 Ținând seama de referatul nr. 9585/25.10.2019 inaintat de adm. Gabor Claudiu in calitate de 

administrator domeniul public si privat al orasului Huedin, prin care propune aprobarea modificarii H.C.L 

nr. 136/27.09.2019. 

 Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 9618/25.10.2019 înaintta de primar și avizat de comisia 

pentru amenajarea teritoriului si urbanism la ședinta din data de 28.10.2019. 

 Luând în 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 A R A S T E 

 

   Art. 1  Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/27.09.2019 prin care sa aprobat 

închirierea suprafeței de 50 mp., pe domeniul public al orașului Huedin, str. Horea nr. 101,  în sensul 

diminuării la suprafata de 14 mp., din suprafața de 50 mp., închiriată, restul prevederilor din HCL nr. 

136/27.09.2019 rămânând nemodificate.  

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratia 

Domeniului Public si privat din cadrul primariei Orasului Huedin. 

Nr.157/28.10.2019      

Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  15 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar General UAT, 

Farkas Marius                           Cozea Dan 

LS……………………… 


