ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Huedin nr.63/1992, respectiv
aprobarrea închirierii în condițiile legii a două spații din cadrul Casei Tineretului, pentru
desfășurarea unor activități sportive(Judo).
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.07.2013.
Având în vedere cererea nr. 1/19.06.2013, înregistrată sub nr. 4615/ 19.06. 2013 înaintată de
Clubul Sportiv Forestierul Huedin, cu sediul in Huedin, str. A.Iancu nr. 3, Bl. A3, ap. 8, prin care solicită
aprobarea închirierii unui spațiu( format din 3 incaperi avand suprafetele de 69,30 mp, 50 mp, și 25
mp) pentru desfășurarea de activității educativ - sportive, în incinta Casei Tineretului Huedin.
Ținând seama de necesitatea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 63/14.12.1992, și ținând
seama de referatul nr. 5301/2013 înaintat de compartimentul de Gospodărie Comunală și Locativă
din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 5378/2013 înaintat de primar și avizat de
comisia de cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și turism la ședința din data de
22.07.2013.
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.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/14.12.1992 privind acordarea
unui spatiu și scutirea de plată a chiriei pentru Clubul Copiilor din Orașul Huedin.
Art.2.Se aprobă închirierea în condițiile legii a unui spațiu în suprafață totală de 144,30 mp,
prima încăpere în suprafață de 69,30 mp ( sală de judo), a doua încăpere în suprafață de 50 mp (sala
de forță) și a treia încăpere în suprafața de 25 mp (vestiar), în incinta Casei Tineretului, pentru
desfășurarea de activități educativ sportive.
Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitației 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 biroul de gospodarie
comunală și locativă și direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiș Horea Dorin

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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