
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului în procent de 50% din valoarea chirieri încasate din închirierea 

spațiilor primite spre folosință de Liceul Teoretic O. Goga Huedin, Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin și  

Spitalul orășensc Huedin, iar diferenta de 50% din valoarea acestor chirii încasate să fie virată la bugetul 

local al UAT Huedin. 

 
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr. 

57/2019. 

Având în vedere adresa nr. 2653/16.10.2019 înaintată de către Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin 

privind stabilirea procentului din încasările anuale din chirii în urma unor contracte încheiate de unitatea 

de învățământ pentru spații aflate în administrarea unității școlare. 

 Ținând seama de contactul de comodat nr. 8986/2019 încheiat cu Liceul Teoretic O. Goga Huedin, 

constratul de comodat nr. 8987/2019 încheiat cu Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin, respectiv contractul 

de comodat nr. 8988/2019 încheiat cu Spitalul orășenesc Huedin,  toate având ca obiect transmiterea spre 

folosință cu titlu gratuit în favoarea unităților de învățământ,  respecitv Spitalului orășensc Huedin, a 

clădirilor în care î-și desfășoară activitatea aceste instituții. 

Având în vedere referatul nr.  9345/17.10.2019  înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director 

ex. economic în cadrul Direcției Economice al Orașului  Huedin, prin care propune aprobarea cuantumului 

în procent de 50% din valoarea chirieri încasate din închirierea spațiilor primite spre folosință de Liceul 

Teoretic O. Goga Huedin, Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin și  Spitalul orășensc Huedin, iar diferenta 

de 50% din valoarea acestor chirii încasate să fie virată la bugetul local al UAT Huedin. 

Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 9419/18.10.2019 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 21.10.2019. 

 Luând în considerare prevederile art.  Art.16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, art.333 , alin.3, art. 129, alin. 1, 2, lit.c, dalin.6, lit.a,  alin.7, lit.a,  și art. 196, alin.1, lit.a din OUG 

nr. 57/2019  privind Codul Administrativ 

               H O T A R A S T E 

Art.1.  Se aprobă un cuantum de 50% din valoarea chiriei încasate din închirierea spațiilor primite 

spre folosință Liceului Teoretic Octavian Goga Huedin și diferenta de 50 % din valoarea  chiriei  încasate 

să fie  virată UAT oraș Huedin ca venit la bugetul local. 

Art.2. .  Se aprobă un cuantum de 50% din valoarea chiriei încasate din închirierea spațiilor 

primite spre folosință Liceului Tehnologic Vladeasa  Huedin și diferenta de 50 % din valoarea  chiriei   

încasate să fie  virata UAT oraș Huedin ca venit la bugetul local. 

Aer.3 .  Se aprobă un cuantum de 50% din valoarea chiriei încasate din închirierea spațiilor 

primite spre folosință Spitalului Orășenesc  Huedin și diferenta de 50 % din valoarea  chiriei   încasate să 

fie  virata UAT oraș Huedin ca venit la bugetul local. 

           Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințeaza Directia economica din cadrul  

Primariei orașului Huedin, Liceul teoretiv O.Goga , Liceul Tehnologic Vladeasa și Spitalul orasenesc 

Huedin.  

Nr.143/28.10.2019      

Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:  15 

       Votat pentru:   15 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar General UAT, 

Farkas Marius                          Cozea Dan 

LS……………………… 


