
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN                                                                     

H O T Ă R Â R E 

                privind  aprobarea modificării Hotararii Consiliului Local Huedin nr.199/20.12.2018 privind 

completarea Regulamentului pentru înfiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate aflate pe domeniul 

public şi privat al oraşului Huedin. 

  

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa extraordinară din  data de  28.12.2018. 

  Având în vedere referatul nr.11696/28.12.2018 înaintat de cons.juridic Tarcea Camelia prin care 

propune aprobarea modificării Hotararii Consiliului Local Huedin nr.199/20.12.2018 privind 

completarea Regulamentului pentru înfiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate aflate pe 

domeniul public şi privat al oraşului Huedin. 

  Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 11627/28.12.2018 înaintat de primar și avizat de 

comisia de urbanism și amenajarea teritoriului la ședinta din data de 28.12.2018.  

  Luând în considerare prevederile art. 65, alin.5 din Legea  nr. 448/2006, Legea nr. 421/2002, art. 

36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a,  şi  art. 45  din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 

modificată cu Legea 286/2006. 

 

            H O T A R A S T E 

 Art.1. Regulamentul pentru înfiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate aflate pe domeniul 

public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. nr.199/20.12.2018 se modifică astfel: 

 I. Art.1, lit.A, pct.4, lit.c din H,C,L. nr.199/20.12.2018 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 Se instituie un tarif anual în cuantum de 200 lei pentru persoane fizice, respectiv 300 lei 

pentru persoanele juridice, care își au domiciliul sau sediul social în Orașul Huedin, str.P-ța 

Republicii nr. 39-42 și str. Aleea 1 Mai, pentru care se vor încheia contracte de închiriere a locului de 

parcare anual, cu plata anticipată la încheierea contractului. 

 II. Articolul 1, lit.D, articolul12, lit.a din Regulamentul pentru înființarea şi exploatarea 

parcărilor amenajate aflate pe domeniul public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. 

nr.20/30.01.2015 se modifică și va avea următorul conținut: ,,parcările de reședință pot fi închiriate 

până la 31 ianuarie al fiecarui an prin contract de inchiriere cu o valabilitate de 5 ani, cu plata integrală 

pana la data de 1 ianuarie a fiecarui an . Neplata acestui tarif duce la pierderea locului de parcare si 

implicit la rezilierea contractului de inchiriere. Odata cu plata tarifului pentru anul in curs se va elibera 

un tichet autocolant a carui culoare va fi diferita pentru fiecare an in parte, pe care se va inscriptiona 

numarul de circulatie al autovehiculului, iar acesta va fi lipit pe parbrizul autovehiculului respectiv''. 

 III. Titlul punctului 5 din Centralizator propuneri tarife locale pentru anul 2019, anexa la 

H.C.L. nr.173/26.11.2018 se modifica și va avea următorul conținut: Tarife percepute în parcările 

publice din Orașul Huedin, exceptând parcarea publică P-ța Republicii 39-42 din Orașul Huedin. 

 Art.3. Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Politia Locală, Biroul 

Impozite și taxe locale și  Direcția economică din  cadrul Primariei orașului Huedin. 

Nr. 204/28.12.2018     Consilieri total :  15 

       Consilieri prezenti:  14 

       Consilieri absenți:    1 

       Votat pentru :   14 

Președinte de ședință,     Contrasemnează Secretar, 

Ec. Vălean Alexandru     Cozea Dan  


