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

     H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  modificarii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a grupurilor sanitare

publice din orasul Huedin

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 67/2019  prin care sa aprobat Regulamentul de

organizare și funcționare a grupurilor sanitare publice din Orașul Huedin și ținând cont de necesitățile

survenite se impune modificarea regulamentului.

           Tinând seama de referatul nr. 4687/14.05/2019 înaintat de insp. Potra Mihaela – Anca , prin care

propune modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a grupurilor sanitare publice din Orașul

Huedin.

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 5013/23.05.2019 inaintat de primar si avizat de

comisia de administratie publica, disciplina, munca si protectie sociala la sednta din data de  27.05.2019.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c)  din Legea nr.215/2001-a Administrației Publice

Locale,consiliul local exercită  atribuții,în condițiile legii,privind gestionarea serviciilor furnizate către

cetățeni. art.5,pct.3 lit.G). din O.G nr.71/2002- privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public şi privat de interes local, si art. 45 din  Legea nr.215/2001-a

Administrației Publice Locale.

H O T A R A S T E

 Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a grupurilor sanitare

publice din orasul Huedin astfel:

   -  Art.6, alin.(1) Grupurile sanitare  Art.6 alin.(1)Grupurile sanitare publice vor funcţiona pe

toată perioada anului,după următorul program de funcţionare:

Luni 8-20

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 10-20

Duminică
- Art.6  alin.(2)  Raportat la evenimentele care ar putea interveni,acest orar se va modifica

corespunzător în vederea satisfacerii interesului public

 La  Art.8 se introduce un nou alineat cu următorul conținut:

 - Art.8 alin.(2) Accesul copiiilor cu vârsta de până la 14 ani la grupurile sanitare publice este

gratuit.

La art.20 se introduce un nou alineat cu următorul conținut:



 - Art.20 alin.(2) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de

natură tehnică, tehnologică şi legislativă, prin Dispoziție a Primarului

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza administratia domeniului

public si privat si Direcția economica din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr. 86/31.05.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 11

     Consilieri absenti:                4
     Votat pentru:        11

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela        Cozea Dan
LS………………………


