ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordarii în folosință și administrare gratuită pe perioada
01.02.2013 – 31.12.2013 către Liceul Tehnologic ,, Vadeasa,, Huedin, a terenului
de sport cu gazon sintetic din incinta Liceului Tehnologic ,, Vladeasa ,, Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.01.2013.
Tinând seama de adresa nr. 94/21.01.2013, înaintată de Liceul
Tehnologic
,, Vladeasa “ Huedin, prin care solicită aprobarea acordării în administrație a
terenului sintetic de la Liceul Tehnologic,, Vladeasa,, Huedin str. Horea nr. 78- 80
pe perioada 01.02.2013 – 31.12.2013.
Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 587/2013 înaintat de primar și
avizat de comisia de cultură la ședinta din data de 21.01.2013.
Luand in considerare adresa Institutiei Prefectului Judetului Cluj nr.
2891/20.02.2013 a prin care se solicita reanalizarea in vederea modificarii HCL
nr.11/25.01.2013., in baza prevederilro art.19, alin.1, lit . e din Legea nr.
340/2004 respectiv art.6, alin.1, pct.2 lit.b din HG 460/2006.
Ţinând seama de prevederile art. 874 din Codul Civil, art. 36, alin.2,
lit.c,alin.5, alin.6 , lit.a, pct.1, 5, 6, si art. 45, 119, 121, 124 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂȘT E
Art. 1 Se aprobă acordarea în folosință gratuită, pe perioada 01.02.2013
– 31.12.2013, in intervalul orar 8 – 16, Liceului Tehnologic ,, Vlădeasa,, Huedin, a
terenului de sport cu gazon sintetic din incinta unitatii de învățământ din str.
Horea nr. 78-80.
Art.2. Se aprobă ca sumele obtinute din închirierea terenului sintetic sa fie
folosite de Liceul Tehnologic ,, Vlădeasa ,, Huedin, atât pentru organizarea
activitatilor sportive cat si pentru intretinerea terenului.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Liceul Tehnologic
,, Vladeasa ,, Huedin.
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