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D I S P O Z I Ţ I E
privind  constituirea comisiei de organizare a licitaţiei pentru închirierea în condiţiile legii  a unui spa iu situat  peț

domeniul public al ora ului Huedinș

Primarul  oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, aleas în această funcţie prin sentinţa civilă nr. 430/2016 a

Judecătoriei Huedin.

Urmare a Hotarârii  Consiliului Local  nr.  78/25.04.2018 prin care s-a aprobat  închirierea prin licita ieț

publică deschisă, a unui spatiu  în incinta fostei Policlinici  Huedin, str. P. a Victoriei nr. 6 – 8, jude ul Cluj, etaj II,ț ț

corp B, spa ii în  suprafa a totală de 27.83 mp, compuse din:ț ț

         - o încăpere în suprafa ă de 16,28 mp., eviden iată  pe schi a etajului II, corp B, pozitia 27, încăpere care vaț ț ț

fi folosită în  exclusivitate cu destina ia de cabinet medical.ț

       - spa iu adiacent cabinetului medical în suprafa ă totală de 11.55 mp., spa iu compus din hol de acces, sala deț ț ț

a teptare, spa iu pentru depozitatea  materialelor de curătenie, spa iu pentru colectarea de eurilor periculoase iș ț ț ș ș

acces la grupul social din care suprafata de 2 mp spatiu adiacent care va fi folosit in exclusivitate, i suprafata deș

11.55 mp spatiu  adicent care va fi folosit in comun..   

           inând  seama  de  referatul  nr.  540/16.01.2020  înaintat  de  adm.  Gabor  Claudiu,  prin  care  solicităȚ

constituirea  comisiei  de  licita ie  pentru  închirierea  unui  spatiu  îț n  incinta  fostei  Policlinici  Huedin,  str.  P. aț

Victoriei nr. 6 – 8, judetul Cluj, etaj II, corp B, spa ii în  suprafa a totală de 27.83 mp,  în vederea amenajării unuiț ț

cabinet medical, la data de  22.01.2020, ora 11:00.   

În temeiul prevederilor art. 155, alin.1, lit. d, alin.5, lit.a, d, e, art. 196 alin.1, lit.b din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ.

   D I S P U N

         Art.1. Se  aprobă  desemnarea comisiei  de organizare a licita iei  la data de 22.01.2020, ora 11:00 pentruț

închirierea  în condi iile legii, ț a unor spa ii îț n incinta fostei Policlinici  Huedin, str. P.ta Victoriei nr. 6 – 8, judetul

Cluj,  etaj II, corp B, spa ii în  suprafa a totală de 27.83 mp,  în vederea amenajării  unui cabinet medical,ț ț  în

următoarea  componenţă:

- Gabor Claudiu – administrator                         -  pre edinteș

- Tarcea Camelia – cons.juridic            -  membru

- Handraluca Mircea - inspector            -  membru

        Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  dispozi ii se încredinţează comisia mai sus desemnată.ț
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