ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării punctului 14 din Cap. V ,,Drepturile și obligațiile administratorului
pieței tradiționale țărănești,, din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Administrației Pieței din
Oraşul Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.08.2015.
Având în vedere dispozitia primarului nr. 6/12.01.2015, privind constituirea comisiei pentru
redactarea sau actualizarea dupa caz a Regulamentelor de organizare și funcționare a Adminstrației Pieței și
Oborului, Casei Tineretului, Casei de Cultură, Salii de Sport și pentru parcări, garaje al orașului Huedin,
respectiv referatul nr. 7427/24.08.2015 înaintat de administratorul Halei Agroalimentare.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 7429/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 24.08.2015.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 2 lit.c, d, alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 11,16 şi art. 45
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă modificarea punctului 14 din Cap. V ,,Drepturile și obligațiile administratorului
pieței tradiționale țărănești,, din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Administrației Pieței din
oraşul Huedin, aprobat prin H.C.L nr. 14/2015 astfel:
- pct. 14, lit.a ,,ocuparea locurilor la mese pe platoul I se va realiza prin încheierea de contracte de
închiriere a meselor special destinate vânzării produselor vegetale și animaliere, iar locurile disponibile, pe
baza de taxa forfetară.
- pct.14, lit.b ,, Cererile pentru încheierea contractelor se depune la registratura Primăriei, până la
15 decembrie pentru semestrul I al anului următor și până la data de 15 iunie pentru semestrul II. Pentru
locurile rămase fără contract până la 15 ianuarie pentru semestrul I și 15 iulie pentru semstrul II, se va
organiza procedura de atribuire a locurilor rămase, prin licitație.
Pct. 15. va avea următorul cuprins:
,, Ocuparea locurilor marcate(terenului) de pe str. B.N.Antal partea stângă, pe str. Târgului până la
intersecția cu strada Nucului și pe strada Violetelor până la intersectia cu str. Trandafirilor și pe platoul 2, se
va face în baza unui contract de închiriere cu plata integrală la data semnării contractului de inchiriere.
Valoarea contractului se stabileste în funcție de suprafata ocupată raportată la tarifele aprobate prin
H.C.L și perioada contractuală.
Art.2. Se aprobă modificarea pct. 16 din Cap. VI ,, Drepturile și obligațiile administratorului Halei
Agroalimentare Huedin din ,,Regulamentul de Organizare și Funcționare a Administrației Pieței și Oborului
din oraşul Huedin, aprobat prin H.C.L nr. 14/2015 astfel:
- pct. 16 , lit.a – ocuparea locurilor la mese și vitrine frigorifice, se va face în baza unui contract cu
plata integrală la data semnării contractului, înregistrat la registratura U.A.T Huedin, cu plata la data semnării
contractului, la Serviciul impozite și taxe Huedin.
Cererile pentru încheierea contractelor se depune la registratura până la 15 decembrie pentru
semestrul I al anului următor și până la data de 15 iunie pentru semestrul II.
Pentru locurile rămase fără contract până la 15 ianuarie pentru semestrul I și 15 iulie pentru
semstrul II, se va organiza procedura de atribuire a locurilor rămase, prin licitatie.
- pct. 16, lit. b – Producătorii agricoli care vin ocazional, vor primi locuri pe platorul din spatele halei
unde plata se va face pe bază de contract la U.A.T Huedin, sau taxă forfetară.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratia pietei și directia
economică din cadrul Primăriei Huedin.
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