
R O M A N I A                                                  
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL     
 
                                                                                                      H O T Ă R Â R E
           privind aprobarea accesul gratuit la Sala de Sport din P.ţa Republicii nr. 42 – 48,  în ziua de joi a fiecărei săptămâni
între orele 17,00 – 18,00,  pentru pregătirea elevilor  in ramura sportiva fotbal

                   Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 28.11.2014.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 9160/226.11.2014 depusa de dl. Csudom Norbert  în calitate de

profesor la catedra de Educaţie fizică şi sport al Școlii ,, Ady Endre,,  Sâncraiu și al Liceului Teoretic O.Goga Huedin, prin
care  solicită aprobarea  accesului  gratuit la Sala de Sport din P.ţa Republicii nr. 42 – 48  Huedin,   pentru antrenarea in
ramura sportiva fotbal, a elevilor din Huedin,  clasa pregătitoare până în clasa a VI – a, inclusiv,  în ziua de joi a fiecarei
saptamâni de la orele  17 la 18 ,  pe perioada anului şcolar 2014 – 2015, respectiv  referatul nr. 9200/27.11.2014 înaintat
de dl. Corchiș Daniel în calitate de administrator Sala de Sport.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 9202/2014 inaintat de primar și avizat de comisia de cultura,
invatamant la ședinta din data de 28.11.2014.

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

               H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.  Se aprobă accesul gratuit la Sala de Sport din P.ţa Republicii nr. 42 – 48,  în ziua de joi a fiecărei săptămâni
între orele 17,00 – 18,00 ,  pentru pregătirea elevilor  din  clasa pregătitoare până în clasa a VI – a  inclusiv ,  ai Liceului
Teoretic Octavian Goga Huedin,  în ramura sportivă fotbal,  sub îndrumarea d.lui  prof. Csudom Norbert, pe  perioada
anului şcolar 2014 – 2015.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza administratorul Salii de Sport din cadrul
Primăriei Orasului Huedin.

 

Nr. 173/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan                     Contrasemnează Secretar,

          Cozea Dan
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