R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită, spațiul situat în incinta Policlinicii Huedin, corp A, etaj II,
Asociatiei Biroul Alcolicilor Anonimi din Romania, în suprafață de 25 mp.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 7754/19.09.2016, depusă de dl. Mircea Frateanu având domiciliul
în Cluj Napoca, str. Năsăud nr. 4, sc.2, ap.51, jud. Cluj, reprezetnant al Asociației Biroul Serviciilor Alcolicilor Anonimi
din Romania, cu sediul în Timișoara, Str. 1 Decembrie nr.1, Jud. Timiș, prin care solicită darea în folosință gratuită a
unui spațiu situat în incinta Policlinicii Huedin, str. P.ța Victoriei nr. 6 -8, Corp A, etaj II, pozitia 208 în suprafață totală
de 25 mp și ținând seama de referatul nr. 7801/21.09.2016 înaintat de administrator Gabor Claudiu.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7952/23.09.2016 înaintat de primar și avizat de comisia de
administrație publică, juridică, disciplină, muncă și protecție socială la ședința din data de 26.09.2016.
Luând în considerare prevederile art 7, din Legea nr. 139/1995 modificata prin Legea nr. 254/2004 ,
respectiv 36, alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi şi art. 45, 124 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, spațiul situat în incinta Policlinicii Huedin, corp A, etajul
II, la poziția 208, Asociației Biroul Serviciilor Alcolicilor Anonimi din Romania, în suprafață totală de 25 mp.,
compus din :
1.

o încăpere în suprafață de 15,75 mp.,evidențiată pe schița etajului II, corp A la poziția 208,

încăpere care va fi folosită în exclusivitate cu destinația de cabinet de nutriție și dietetică.
2.

Spatiu adiacent cabinetului medical în suprafață de 9,76 mp., spațiu compus din hol de acces , sala

de așteptare, spațiu pentru depozitarea materialelor de curățenie și acces la grupul social.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul domeniul public din
cadrul Primariei orasului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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