
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 

 

         H O T Ă R Â R E 

          privind aprobarea  modificarii suprafeței închiriate cu contract de închiriere nr. 6427/13.09.2013, la 
Casa Tineretului din str. Avram Iancu nr. 41, oraș Huedin, de către Clubul Sportiv,, Forestierul'' de la 

144.30 mp., la 69,30 mp., ceea ce reprezintă suprafața sălii de antrenament, celelalte clauze contractuale 

rămânând neschimbate.  
 

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de 28.09.2018. 

 Având în vedere cererea nr. 3 din 04.07.2018, înregistrată sub nr. 6254/04.07.2018, depusă de  

Perțe Ioan în calitate de președinte al Clubului Sportiv ,, Forestierul'', cu sediul în Huedin str. Avram 

Iancu, nr. 3, prin care solicită aprobarea reducerii suprafeței închiriate cu contract nr. 6427/13.09.2013, de 

la 144.30 mp., la 69,30 mp., ceea ce reprezintă suprafața sălii de antrenament, pe motivul reducerii 

numărului  de sportivi care frecventeaza clubul,  celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate. 

 Ținând seama de referatul nr. 7991/13.09.2018 înaintat de administrator dom.public Gabor 

Claudiu, prin care propune aprobarea reducerii suprafeței închiriate cu contract nr. 6427/13.09.2013, de la 

144.30 mp., la 69,30 mp., ceea ce reprezintă suprafața sălii de antrenament, pe motivul reducerii 

numărului  de sportivi care frecventeaza clubul,  celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate.  

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 8153/19.09.2018 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru cultură, culte, învățământ, sănătate la ședința din data de 24.09.2018. 

 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 suprafeței închiriate cu contract de închiriere nr. 6427/13.09.2013, 

la Casa Tineretului din str. Avram Iancu nr. 41, oraș Huedin, de către Clubul Sportiv,, Forestierul'' de la 

144.30 mp., la 69,30 mp., ceea ce reprezintă suprafața sălii de antrenament, celelalte clauze contractuale 

rămânând neschimbate.  

  Art.2. Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administrator Gabor Claudiu 

din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 

Nr.140/28.09.2018     Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:  15 
                   Votat pentru   15 

 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 
Andriescu Mihai                           Cozea Dan 


