
R O M A N I A                                                                    
JUD. CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea  modificării tarifului de inchiriere a spațiilor și sălilor de spectacole din

cadrul Cassei de Cultură Huedin

 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de  16.05.2012
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57/27.04.2012 prin care s-au aprobat  tarifele
de închiriere  a spațiilor și sălilor  de spectacole din cadrul Casei de Cultură Huedin, și ținând seama de
referatul nr. 4183/2012 înaintat de dl. Handraluca Mircea din cadrul biroului  de gospodărie
comunală şi locativă.

 Tinând seama de  proiectul de hotărâre nr. 4184/2012 inaintat de primar și avizat de comisia
de invatamant, cultura la ședința din data de 14.05.2012.

         Luând în considerare prevederile art 36, alin.1,2, lit. b, d,  alin 4, lit. d, alin.6, lit.a, pct.1, 4, 5 
   şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

       H O T Ă RĂ Ș T E

Art. 1. Se  aprobă modificarea tarifului de închiriere a sălii mari de spectacole din cadrul Casei
de Cultură Huedin, în sensul că poate fi închiriată la tarif în cuantum de 150 lei/ oră dar nu mai puțin
de 3 ore.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifului de închiriere a săli mici de spectacole din cadrul Casei de
Cultură,  în sensul că poate fi închiriată la tariful de 100 lei/oră dar nu mai puțin de 2 ore.

Art.3. Unitățile bugetare de pe raza orasului Huedin  si organizatiile nonguvernamentale(ONG)
cu sediul  in  orașul  Huedin care au parteneriat  de  colaborare  cu Casa de Cultură Huedin,  și  care
organizează  evenimente cultural artistice în  sălile de spectacole ale  Casei de Cultură, vor achita taxa
de 100 lei/activitate.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează   directia economică din
cadrul Primăriei Huedin și  directorul  al Casei de Cultură Huedin..
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