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

     H O T Ă R Â R E
          privind aprobarea închirierii în condiții legii a terenului în suprafață  de 6 mp, situat în  P-ța
Republicii, nr 8,  (linga magazinul Profi), pentru amplasarea unui automat de lapte proaspat.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Avand in vedere cererea  nr. 4959 din 22.05.2019 depusa de II Plotuna Ionut Viorel., avand sediu

in com. Sancraiu, sat. Braisoru, nr. 114, jud Cluj, in calitate de producator, prin care solicita inchirierea

unui teren in suprafata de 6 mp.,situat in orasul Huedin, str. Republicii nr. 8 (linga magazinul Profi),

pentru amplasarea unui automat de lapte proaspat, si tinand seama de referatul nr. 4968/022.05.2019

înaintat de administrator Gabor Claudiu.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 4978/22.05.2019 inaintat de primar si avizat de comisia

pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism la sedinta din data de 27.05.2019.

Luând în considerare 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 T A R A S T E

 Art. 1  Se aprobă  închirierea în condiții legii a terenului în suprafață de 6 mp, situat în  P-ța

Republicii, nr 8,  (linga magazinul Profi), pentru amplasarea unui automat de lapte proaspat.

Art.2. Se aprobă  Caietul de Sarcini privind organizarea licitației pentru închiriarea spațiului

menționat la art.1 cf. anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

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 hotarari se incredinteaza administratia domenioului

public si privat din cadrul Primariei Orașului Huedin.

Nr.80/31.05.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 10

     Consilieri absenti:                5
     Votat pentru:        10

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela        Cozea Dan
LS………………………


