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ORAŞUL HUEDIN  

CONSILIUL LOCAL 

 

     H O T A R A R E 

privind aprobare acordare în folosinţă şi administrare gratuită pe o perioadă 

de 1 an, către Grupul Şcolar Huedin a Sălii de Sport  si terenului de sport cu 

gazon sintetic, din cadrul Şcolii noi cu 16 săli de clasă.                                                   

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.09.2008. 

 Având în vedere necesitatea asigurării gestionării activităţii sportive 

care se desfăşoară în cadrul Sălii de Sport  din str. P.ta Republicii nr. 42 – 49,  

, respectiv pe ternul de sport cu gazon sintetic din str. Horea nr. 78, prin 

transferul atributului de administrare a acestor obiective către Grupul Şcolar 

Huedin, şi ţinând seama de referatul nr. 5893/2008,  înaintat de 

compartimentul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei 

Huedin. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 5894/2008, inaintat de 

viceprimar şi avizat de comisia de administratie publica la şedinţa din data de 

25.09.2008. 

 Ţinând seama de prevederile  art. 36, alin.2, lit.c,alin.5, alin.6 , lit.a, 

pct.1, 5, 6, si art. 45, 119, 121, 124  din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei 

Publice Locale republicată.  

 

H O T A R A S T E 
 

   Art. 1  Se aprobă acordarea în folosinţă şi administrare gratuită pe o 

perioadă de un an incepand cu data de 01.01.2009, către Grupul Şcolar 

Huedin, a Sălii de Sport din cadrul Scolii noi cu 16 Sali de clasă, str. P.ta 

Republicii nr. 42 – 48. 

 Art.2. Se aprobă  acordarea în folosinţă şi administrare gratuită pe o 

perioada de un an către Grupul Scolar Huedin, a  terenului de sport cu gazon 

sintetic din incinta Grupului Scolar Huedin, str. Horea nr. 78. 

 Art.3. In vederea  efectuării predării – preluarii celor două imobile se 

vor constitui comisii pentru încheierea formalităţilor legate de acest transfer. 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Grupul 

Scolar Huedin, Scoala nouă cu 16 săli de clasă, si  compartimentul de 

gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin. 

 

Nr. 126/29.09.2008   Consilieri total:  15 

      Consilieri prezenti:  15 

      Votat pentru:   15 

Presedinte de sedinta, 

Prof. Toadere Ioan   Contrasemneaza Secretar, 

       Cozea Dan 


