ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013, respectiv aprobarea acordării în
administrare pe perioada 01.04.2013 – 31.12.2013, Liceului Tehnologic ,, Vlădeasa,, Huedin, a
terenului de sport cu gazon sintetic din incinta unității de învățământ din str. Horea nr. 78-80 si
stabilirea procentului privind incasarea chiriei.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2013.
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, .
Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Județului Cluj nr. 2891/20.02.2013 prin
care se solicită reanalizarea în vederea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.11/25.01.2013, în
baza prevederilor art.19, alin.1, lit . e din Legea nr. 340/2004 respectiv art.6, alin.1, pct.2 lit.b din H.G
460/2006.
Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 2166/2013 înaintat de primar și avizat de comisia de
învășământ, cultură la ședința din data de 25.03.2013.
Ţinând seama de prevederile art. 868 din Codul Civil, art.16, alin. 2 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea puclică si regimul juridic al acesteia, 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.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013.
Art. 2 Se aprobă acordarea în administrare pe perioada 01.04.2013 – 31.12.2013, Liceului
Tehnologic ,, Vlădeasa,, Huedin, a terenului de sport cu gazon sintetic din incinta unității de
învățământ din str. Horea nr. 78-80.
Art.3. Se aprobă ca titularul dreptului de administrare, respectiv Liceul Tehnologic ,, Vladeasa
Huedin”, să încaseze taxele cuvenite din închirierea terenului, iar cota de 50% din încasările lunare
se vor vira Primăriei Orașului Huedin în contul nr. RO35TREZ 22121300205XXXXX, până în data de 10
a lunii, pentru luna precentă.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Liceul Tehnologic ,,
Vladeasa Huedin,, și direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 41/29.03.2013

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:
Abtineri :

Preşedinte de şedinţă,
prof. Șaitiș Cristina

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

LS……………………………

15
14
10
4

