
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
   privind  aprobarea  modificării și  completării  anexei la  Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din
24.11.2017, a capitolului VIII, art. 12, alin. 5, punctul 3 și armonizarea cu H.C.L nr. 181/21.12.2017

Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere prevederile Hotarârii Consiliului Local nr.181/21.12.2017 cu privire la aprobarea

unor tarife de închiriere diferențiate pentru agenții economici care au amplasate terase pe domeniu public

a orașului Huedin,  și ținând seama de referatul nr. 655/18.01.2018 înaintat de adm.Gabor Claudiu prin

care  solicită  aprobarea  modificării și  completării anexei  la  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  160  din

24.11.2017, a capitolului VIII, art. 12, alin. 5, punctul 3 și armonizarea cu H.C.L  181/21.12.2017.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 762/19.01.2018,  înaintat de primar și avizat de comisia

pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism la ședința din data de 25.01.2018.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a

Administraţiei Publice Locale cu modificarile la zi.

     H O T Ă R Ă Ș T E

  Art. 1 Se aprobă modificarea și  completarea anexei la  Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din

24.11.2017, a capitolului VIII, art. 12, alin. 5, punctul 3 și armonizarea cu H.C.L nr. 181/21.12.2017, după

cum urmează:

- punctul 3 - teren domeniu public destinat  amplasării de terase comerciale pe o perioada de cel

putin un an la tariful de 0,35 lei/mp/zi;

- punctul 3.1 - teren domeniu public destinat amplasării de terase comerciale pe o perioadă mai

mică de  un an,  la tariful de 0,5 lei/mp/zi.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează încredintează Compartimentul

administrația domeniului public și privat al  orașului Huedin.

Nr.16/30.01.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiș Horea - Dorin                  Cozea Dan
LS………………………
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