R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui spatiu situat în incinta Primăriei Orașului Huedin,
str.Horea , nr. 1, oras Huedin, jud Cluj, în suprafata totala de 1 mp., spatiu destinat amplasarii unui
automat de cafea.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2020.
Având în vedere cererea nr. 233/08.01.2020 depusă de IARMAROK PRODUCTION SRL, cu
sediul in CLUJ NAPOCA, str. Brutarilor, nr. 16, jud. Cluj prin care solicita aprobarea inchirierii unui
spatiu situat in incinta Primariei Orasului Huedin, str.Horea , nr. 1, oras Huedin, jud Cluj, în suprafata
totala de 1 mp., spatiu destinat amplasarii unui automat de cafea.
Tinand seama de referatul nr. 804/27.01.2020 înaintat de către administrator Gabor Claudiu prin
care propune aprobarea închirierii în condițiile legii a acestor spatii, a caietului de sarcini şi a modelului
contractului cadru de închiriere.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 824/27.01.2020 înaintat de primar și avizat de comisia
de urbanism și amenajarea teritoriului la ședința din data de 27.01.2020.
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 OTARASTE
Art. 1 Se aprobă închirierea în condițiile legii a unui spatiu situat în incinta Primăriei Orașului
Huedin, str.Horea , nr. 1, oraș Huedin, jud Cluj, în suprafață totală de 1 mp., spațiu destinat amplasării
unui automat de cafea.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitației 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
Administratia Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei orașului Huedin.
Nr. 14/31.01.2020

Preşedinte de şedinţă,
Schvarcz Tibor
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