ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării și complectarii art.1 din Hotărârea Consiliului Local Huedin nr.
28/2013
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 26.04.2013.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2013 prin care s-a aprobat la solicitatea
Liceului Teoretic ,, O.Goga,, Huedin, închirierea în condițiile legii, a două săli de clasă pentru
desfășurarea cursului de formare continuă a profesorilor de Limba Română, respectiv adresa
Institutiei Prefectului Judetului Cluj nr. 4946/2013, prin care s-a solicitat stabilirea cotei părți din
cuantumul chiriei ce revine bugetului local al orașului Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3020/2013 înaintat de primar și avizat de
comisia de învățământ, cultură la ședința din data de 22.04.2013.
In temeiul prevederilor art .36, alin.66, lit.a, pct. 1 şi şi art. 16, alin.2 din legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică si regimul juridica al acesteia, art.868 Cod Civil, și 46 din Legea nr.
215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă modificarea și complectarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Huedin nr.
28/2013, articol care va avea următorul conținut:
,, Se aprobă închirierea în condiile legii, de către Liceul Teoretic,, O.Goga Huedin, a
două spații din cadrul unitătii de învățământ, pentru organizarea cursului de formare continuă a
profesorilor de limba română, în afara orelor de desfășurare a cursurilor elevilor și stabilirea unui
procent de 50% din cuantumul chiriei ce va fi plătită în contul Primăriei Orașului Huedin nr.RO
35TREZ22121300205XXXXX, până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă astfel:

1 sala de clasă

1 sala - laborator TIC
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din
cadrul Primăriei Huedin și Liceul Teoretic ,, O.Goga,, Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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