
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

                  

              H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea temporară a amplasării de mijloace publicitare pe stâlpii de iluminat public din orașul Huedin, 

pentru campania electorală a alegerilor parlamentare din data de 06.12.2020. 

 

 

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2020. 

Având în vedere cererea Partidului Social Democrat înregistrată sub nr. 7927/15.10.2020, și cererea 

depusă de Alianta USR Plus Cluj, înregistrată sub nr. 8337/26.10.2020, prin care solicită aprobarea temporară a 

amplasării de mijloace publicitare  pe stâlpii de iluminat public din orașul Huedin, pentru campania electorală a 

alegerilor parlamentare din data de 06.12.2020. 

 Ținând seama de referatul nr. 8939/18.11.2020  înaintat de Haș Paul în calitate de architect șef al UAT 

Huedin,  prin care propune  avizarea  amplasării mijloacelor de publicitate temporară,  pe stâlpii de iluminat  din 

Orașul Huedin.  

 Luând în considerare  proiectul de hotărâre nr. 8969/18.11.2020 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru amenajarea teritoriului și urbanism la ședința din data de 23.11.2020.   

 In baza prevederilor . art. 22 , alin(2) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea 

mijloacelor de publicitate, art. 109 și următarele din Legea nr. 123/2012, art. 129, alin.1, 2, lit.b, d, alin.4, lit.d,e, 

f, alin.7, lit. k, n, și art.  196 alin. 1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

      H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1.Se avizează amplasarea de mijloace de publicitate temporară, pe stâlpii de iluminat public din 

orașul Huedin, în condițiile regulamentului local de publicitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

121/29.08.2017, și a Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu avizul 

deținătorilor stâlpilor. 

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează  Serviciul Amenajarea Teritoriului 

si Urbansim  din cadrul Primăriei orașului Huedin.  

 

Nr.150/27.11.2020 

       Consilieri total:    15 

       Consilier demisionar:     1 

       Consilieri prezenţi:                 13 

       Consilieri absenti:       1 

       Votat pentru:    13 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                Cozea Dan 


