
ROMANIA                                                                                                                                                                         
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
privind aprobareav  închirierii  unui spațiu situat în incinta vechiului internat  școlar din Huedin, str. 

Horea nr. 78 – 80, Jud. Cluj, în suprafață de 41 mp, încăpere care va fi folosită în exclusivitate cu 

destinația  de activități de gimnastică sportivă.

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale.

   Urmare a cererii nr. 3779/20.04.2017 depusa de Man Ciprian Emil cu domiciliul in municipiul Cluj Napoca

,  str.  Dunării  nr.  95,  jud.  Cluj  în  calitate  de  administrator  al  MCE  Sport  SRL,  (  CUI  33978911,

J12/106/2015)  prin care solicită  închirierea  unui spațiu  situat  în  incinta  vechiului  internat  școlar  din

Huedin, str. Horea nr. 78 – 80, Jud. Cluj, în suprafață de 41 mp, încăpere care va fi folosită în exclusivitate

cu destinația  de activități de gimnastică sportivă. 

Ținând seama de referatul nr. 3806/21.04.2017  înaintat de administrator Gabor Claudiu prin care

solicită  aprobarea  închirierii  în  conditiile  legii  a  acestui  spațiu,  a  caietului  de sarcini  şi  a  modelului

contractului cadru de închiriere.

         Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 3841/24.04.2017 inaintat de primar si avizat de catre

comisia de administratie publica, juridica, disciplina , munca si protectie sociala la sedinta din data de

24.04.2017.

            Luând în considerare prevederile art 36, alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi

art. 36, alin. 2, lit.d,  alin.6, lit.a, pct. 3  şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice

Locale, modificată cu Legea 286/2006.

  H O T A R A S T E 

  Art.1. Se aprobă închirierea unui spațiu situat în incinta vechiului internat  școlar din Huedin, str.

Horea  nr.  78 –  80,  Jud.  Cluj,  în  suprafață  de 41  mp,  încăpere care va  fi  folosită  în exclusivitate  cu

destinația  de activități de gimnastică sportivă.

 Art.2.  Se aprobă  caietul  de  sarcini  pentru  organizarea  licitației  privind  închirierea  spaţiului

solicitat la art.1, cf. anexei nr. 1 la prezenta  hotărâre.

  Art.3. Se aprobă conţinutul contactului de închiriere a spaţiului prevăzut  la art.1 cf. anexei nr. 2

la prezentul proiect de hotărâre.
  Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  administrator domeniul public al 

orasului Huedin, dl. Gabor Claudiu din cadrul Primariei Orasului Huedin.
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