
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea închirierii în conditiile legii, a unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin, etajul I, 

corp B, str. P-ta. Victoriei, nr. 6-8, Huedin,  jud Cluj, în suprafață totală de  30,88 mp., 

 

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

Urmare a cererii nr. 1172/06.02.2020, depusă de dr. Fieraru Monica administrator al PF  Fieraru 

Monica, cu sediul in Comuna  Baciu, str. Saturn nr. 13, jud. Cluj, prin care solicita aprobarea inchirierii 

unor spatii  situate in incinta Policlinicii Huedin, str. P.ta Victoriei  nr. 6-8,  etajul I, copr B, in suprafata  

totala de 30,88 mp., compuse  din: 

-o incapere în suprafața de 17, 33 mp, evidentiata pe schita etajului I corp B, la pozitia 27, 

incapere care va fi folosita in exclusivitate cu destinatia de cabinet medical. 

 - spatiu adiacent cabinetului medical in suprafata de totala 13,55 mp., spatiu compus din hol de 

acces, sala de asteptare, spatiu pentru colectarea deseurilor periculoase, depozitarea materialelor de 

curatenie si acces la grupul social, din care suprafata de 2 mp., spatiu adiacent care va fi folosit  in 

exclusivitate, suprafata de 11,15 mp., spatiu adiacent care va fi folosit în comun. 

Ținând seama de referatul nr. 1176/06.02.2020 înaintat de administrator Gabor Claudiu prin care 

propune aprobarea închirierii in conditiile legi prin licitatie a unor spatii situate în incinta Policlinicii 

Huedin, etajul I, corp B, str. P-ta. Victoriei, nr. 6-8, Huedin,  jud Cluj, în suprafață totală de  30,88 mp., cu 

destinatia de cabinet medical. 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1692/20.02.2020 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 unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin, 

etajul I, corp B, str. P-ta. Victoriei, nr. 6-8, Huedin,  jud Cluj, în suprafață totală de  30,88 mp., compuse 

din:                                                              

-o incapere în suprafața de 17, 33 mp, evidentiata pe schita etajului I corp B, la pozitia 27, 

incapere care va fi folosita in exclusivitate cu destinatia de cabinet medical. 

 - spatiu adiacent cabinetului medical in suprafata de totala 13,55 mp., spatiu compus din hol de 

acces, sala de asteptare, spatiu pentru colectarea deseurilor periculoase, depozitarea materialelor de 

curatenie si acces la grupul social, din care suprafata de 2 mp., spatiu adiacent care va fi folosit  in 

exclusivitate, suprafata de 11,15 mp., spatiu adiacent care va fi folosit în comun. 

 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. 36/28..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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