R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea introducerii unui nou aliniat la art. 3 din CAP III a Contractului de Inchiriere nr.
6900/01.10.2013 încheiat cu Palatul Copiilor Cluj Napoca, care va avea următorul cuprins: ,,începând cu data
de 25.03.2020 și până la ridicarea măsurilor stabilite care interzic desfășurarea activităților sportive în spații
închise, cu contact direct se supendă contractul, cu consecința nedatorării chiriei pentru acest interval" ,
celelalte clauze ale Contracului nr.6900/01.10.2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân
nemodificate.
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 28.08.2020.
Având în vedere cererea nr.43/05.08.2020, înregistrată în cadrul Instituției sub nr. 5725/05.08.2020,
prin care Clubul Copiilor Huedin solicitată suspendarea chiriei și anularea facturilor începând din data de 25
martie până la data reglementării pe plan național a reluării activităților datorată sistării activităților cercului
de judo din cadrul Liceului Tehnologic "Vlădeasa" Huedin, din cauza pandemiei COVID_19.
Ținând seama de referatul nr. 6203/25.08.2020 înaintat de cons.juridic Potra Mihaela - Anca, prin
care propune aprobarea modificării contractului nr.6900/1.10.2013, prin act adițional, în sensul că începând
cu data de 25.03.2020 și până la ridicarea măsurilor stabilite care interzic desfășurarea activităților sportive în
spații închise, se supendă contractul, cu consecința nedatorării chiriei pentru acest interval" Celelalte clauze
ale Contracului nr.6900/01.10.2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.
Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 6233/26.08.2020 inaintta de primar și avizat de
comiusia pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 28.08.2020.
In temeiul prevederilor art. 1270, alin.1 Cod Civil, art.2, alin.1 din Ordonanța Militară nr. 1/2020
Anexa 3 lit.b. 3. c din Ordinul nr. 601/971/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesare
în vederea reluării competițiilor sportive, Anexa 5.b din Ordinul 619/1077/2020 pentru aprobarea
Regulamentelor privind condițiile necesare pentru accesul la bazele sportive, Hotărârea nr. 2576/17.03.2020 a
Comitetului Local Pentru Situații de Urgență Huedin, art. 129, alin. 2, lit.d, alin. 7, lit.e, f, si art. 196, alin.1,
lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
H OTAR AS T E
Art.1. Se aprobă introducerea unui nou aliniat la art. 3 din CAP III a Contractului de Inchiriere nr.
6900/01.10.2013 încheiat cu Palatul Copiilor Cluj Napoca, care va avea următorul cuprins:
-

,, începând cu data de 25.03.2020 și până la ridicarea măsurilor stabilite care interzic

desfășurarea activităților sportive în spații închise, cu contact direct se supendă contractul, cu consecința
nedatorării chiriei pentru acest interval"
Art.2. Celelalte clauze ale Contracului nr.6900/01.10.2013, cu modificările și completările ulterioare,
rămân nemodificate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul resurse Umane
din cadrul Primăiei Orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Resteman Florineta

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
12
Consilieri absenți:
3
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12
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