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

    H O T Ă R Â R E
        privind aprobarea tarifelor pe anul 2019, pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuințe din
fondul locativ de stat din administrarea Primăriei orașului Huedin, din  incinta Casei de Cultură Huedin, a
sălii de sport din cadrul Școlii cu 16 clase din P-ta Republicii 42-48, tarife pentru teren domeniul public,
pentru parcările publice,  la administrația pieței și oborului, la hala agroalimentară.

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  26.11.2018.

Având în vedere  referatele nr.  9749 / 15.11.2018 înaintat de către Administrator, Ficuț Ligia nr.

9748 /15.11.2018 înaintat de către Administrator, Andriescu Monica, nr. 9738 /15.11.2018 înaintat de către

Arhitect Șef , Haș Paul Dorel, nr. 9467 / 06.11.2018 înaintat de către Referent de specialitate, Nistor Spiru,

nr.  9528/07.11.2018 înaintat de către Referent, Traica Nicolae nr. 24976/13.11.2018 înaintat de către Șef

birou, Pașcalău Iosif, 9724 / 15.11.2018 înaintat de către Administrator,Vincze Csaba, 9424/05.11.2018

înaintat de către Administrator Gabor Claudiu, nr. 9774 / 15.11.2018 înaintat de către Referent de

specialitate, Corchiș Daniel, si tinand seama de referatul nr. 9769/15.11.2018 înaintta de  insp. Boca Paula,

prin care  propune spre aprobare tarifele pentru anul 2019.

  Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 9935/20.11.2018 înaintat de primar și avizat de comisia  pentru

activități econbomico – financiare la ședința din data de 21.11.2018.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile la zi ,

OG nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala  cat si art.27 coroborat cu art. 36, alin.l, 2,  lit.b,  alin

4, lit.c şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

       H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.Se aprobă tarifele propuse pe  anul 2019, pentru spațiile cu altă destinație decât cea de

locuințe din fondul locativ de stat din administrarea Primăriei orașului Huedin, spațiile cu altă destinație

decât cea de locuință situate în incinta Casei de Cultură Huedin, spațiile cu altă destinație decât cea de

locuință situate în incinta sălii de sport din cadrul Școlii cu 16 clase din P-ta Republicii 42-48, tarife

pentru teren domeniul public, tarife percepute în parcările publice, tarife percepute la administrația pieței

și oborului, tarife la hala agroalimentară și alte tarife, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția economică, Biroul

Impozite și Taxe Locale  din cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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