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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.  39/29.03.2019 prin care s-a aprobat  închirierea prin licita ieț

publică deschisă, a unui spa iu ț situat pe domeniul public al ora ului ș Huedin, str. P-ța Republicii, nr. 8,  jud Cluj,

în suprafa ăț  totală 9 mp., spa iuț  destinat amplasării  unei terase provizorii.

           inând  seama  de  referatul  nr.  3667/09.04.2019  înaintat  de  adm.  Gabor  Claudiu,  prin  care  solicităȚ

constituirea comisiei de licita ie pentru închirierea unui teren ț domeniul public al ora ului ș Huedin, P- aț  Republici,

nr. 42-48,  jud Cluj,  în suprafa ăț  totală 9 mp., spa iuț  destinat amplasării  unei construc ii provizorii tip terasă lț a

data de 15.04.2019, ora 13,00.   

În temeiul prevederilor art. 63, 66,  din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu 

Legea 286/2006;

   D I S P U N

         Art.1. Se  aprobă  desemnarea comisiei  de organizare a licita iei  la data de 15.04.2019, ora 13.00 pentru ț

închirierea  în conditiile legii a unui spa iu ț situat pe domeniul public al ora ului ș Huedin, str. P-ța Republicii, nr. 8,

jud Cluj, în suprafa ăț  totală 9 mp., spa iuț  destinat amplasării  unei terase provizorii, 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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