R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului
Huedin, str. B. N. Antal f.n ., Jud. Cluj., în suprafață totală 2 mp., spatiu destinat amplasarii unui automat
de lapte proaspăt.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere cererea nr. 3650/09.04.2019 depusă de Antal Gyongy Aranyka PF., avand sediul
in comuna Sancraiu, sat Sancraiu nr. 320, jud. Cluj, in calitate de producator, prin care solicită aporbarea
închirierii unui teren situat în orașul Huedin, str. BN Antal f.n , in suprafata de 2 mp., pentru amplasarea
unui automat de lapte.
Luând în considerare de referatul nr. 3874/15.04.2019, înaintat de administratorul domeniului
public și privat din cadrul Primăriei orașului Huedin.
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 3971/16.04.2019 ]naintat de primar ;i avizat de comisia
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism la ședinta din data de 18.04.2019.
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.
H O TARAS T E
Art. 1 Se aprobă închirierea în condițiile legii a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului
Huedin, str. B. N. Antal f.n ., Jud. Cluj., în suprafață totală 2 mp., spatiu destinat amplasarii unui automat
de lapte proaspăt.
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 administrația domeniului
public și privat din cadrul Primăriei Huedin.
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