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

H O T Ă R Â R E
  privind aprobarea  modificării cap. III, art. 3 ,,Durata contractului,, din Contractul de închiriere nr. 6427 din

13.09.2013 încheiat cu Clubul Sportiv Forestierul, în sensul suspendării valabilității contractului pe perioada de
vară, respectiv in perioada  01.07   -  30.09 a fiecarui an

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 27.02.2015.
Având în vedere cererea nr. 5 din 10.02.2015, înregistrată sub nr. 931 din 10.02.2015, depusă de Clubul 

Sportiv Forestierul, cu sediul în Huedin str. Avram Iancu, nr. 3, prin care solicită modificarea contractului de 
închiriere 6427 din 13.09.2013, respectiv de suspendare a contractului in perioada 01.07- 30.09  a fiecarui an.

Ținând seama de referatul nr. 1331/19.02.2015 înaintat de compartimentul de gospodărie comunală și
locativă din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită  aprobarea modificării cap. III, art. 3, Durata contractului,
din contractul de închiriere nr. 6427 din 13.09.2013 încheiat cu Clubul Sportiv Forestierul, în sensul suspendării
valabilității  contractului  pe perioada de vară,(  01.07 –  30.09.)a fiecarui  an (perioadă când  nu  se  desfășoară
activitățile pentru care a fost încheiat contractul).

Avand în vedere  proiectul de hotărâre nr. 1489/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de cultură,
culte, învățământ, sănătate, tineret și turism, la ședința din data de 23.02.2015.

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 modificarea cap. III, art. 3 ,,Durata contractului,, din Contractul de închiriere nr. 6427
din 13.09.2013 încheiat cu Clubul Sportiv Forestierul, în sensul suspendării valabilității contractului pe perioada
de vară, respectiv în perioada  01.07   -  30.09 a fiecărui an (perioadă când nu se desfășoară activitățile pentru
care a fost încheiat contractul).
                 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Clubul Sportiv Forestierul, 
compartimentul de gospodărie comunală și locativă,  respectiv direcția economică din cadrul Primăriei orașului 
Huedin.

Nr. 38/27.02.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:      2
Consilieri care nu au votat:                    1
Votat pentru: 12

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela          Cozea Dan
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