
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

        H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  stabilirii chiriei în cuantum de 450 lei/lună, pentru spațiu în suprafață de

79,80 mp situat în incinta Salii de sport din cadrul Școlii  cu 16 săli de clasa din  P.ta Victoriei 42 – 48,
pentru desfășurarea  activității  cercului de Judo.

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  30.08.2013.
Având în vedere adresa nr. 550/13.08.2013, înregistrată sub nr. 5820/13.08.2013 înaintată de

Clubul Copiilor Huedin, cu sediul în Huedin, str. Vladeasa nr. 7,  prin care solicită  aprobarea închirierii
unui spațiu in suprafață de 79,80 mp., spațiu situat la etajul sălii de sport a orașului Huedin din incinta
Școlii cu 16 săli de clasă, pentru desfășurarea activității cercului de Judo, și  ținând seama de  referatul
nr. 5954/2013 înaintat de compartimentul de Gospodărie Comunală și locativă din cadrul Primăriei
Huedin.

Luând în considerare proiectul  de hotărâre nr.  5981/2013 înaintat de Primar și  avizat de
Comisia  de cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și turism la ședința din data de
23.08.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată.

      H O T Ă R Ă Ș T E

 Art.1. Se aprobă stabilirea chiriei în cuantum de 450 lei/lună, pentru spațiu în suprafață de
79,80 mp situat în incinta sălii de sport din cadrul Școlii  cu 16 săli de clasa din  P.ta Victoriei 42 – 48,
pentru desfășurarea  activității  cercului de Judo.

Art.2.Se aprobă închirierea în condițiile legii a spațiului în suprafață de 79,80 mp. la etajul
Sălii de Sport  a  Școlii  cu 16 săli de clasa, pentru desfășurarea activității cercului de Judo.

Art.3. Se aprobă  Caietul de Sarcini pentru organizarea licitatiei privind închirierea spaţiului
solicitat la art. 2, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiului prevăzut la art. 2 cf. anexei la
prezenta  hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul de
gospogărie comunală  și  Direcția economică  din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.111/30.08.2013 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:    2
Votat pentru: 13

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Prof. Matiș Horea Dorin               Cozea Dan
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