
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

    H O T Ă R Â R E 

privind închirierea in conditiile legii, a unui teren situat pe domeniul public al orașului Huedin, în 

suprafata de 21 mp., (conform schitei anexate),  situat pe str. Vladeasa – pe trotuar in fata imobilului 

detinut de SC Eniber Comimpex SRL, pentru amplasarea unei terase comerciale. 

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2020. 

             Urmare a cereri nr. nr. 917/29.01.2020, depusa de dl. Balc Laurențiu, în calitate de administrator 

al SC Dacrib SRL, cu sediul în orașul Huedin, str. Horea nr. 2, jud. Cluj, având CUI 25127957, nr. ordine 

in Registrul Comerțului J12/330/2009, prin care solicita aprobarea închirierii unui teren în suprafata de 21 

mp., (conform schitei anexate),  situat pe str. Vladeasa – pe trotuar in fata imobilului detinut de SC Eniber 

Comimpex SRL, pentru amplasarea unei terase comerciale. 

             Ținând seama de referatul nr. 1465/14.02.2020 înaintat de administrator Gabor Claudiu prin care 

propune aprobarea închirierii unui teren în suprafata de 21 mp., (conform schitei anexate),  situat pe str. 

Vladeasa – pe trotuar in fata imobilului detinut de SC Eniber Comimpex SRL, pentru amplasarea unei 

terase comerciale. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1689/20.02.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism la ședința din data de  24.02.2020. 

 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 închirierea în conditiile legii, a unui teren situat pe domeniul public al orașului 

Huedin, în suprafata de 21 mp., (conform schitei anexate), situat pe str. Vladeasa – pe trotuar in fata 

imobilului deținut de SC Eniber Comimpex SRL, pentru amplasarea unei terase comerciale. 

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 îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul dministratia 

Domeniului Public si primat din cadrul Primariei  orașului Huedin. 

 

Nr. 35/28..02.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  13 

        Votat pentru:   13 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                      Cozea Dan 
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