R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sălii de Nunți a orașului
Huedin (Casa Tineretului), str. Avram Iancu nr. 41, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 124/2018,
cu instituirea unei contravenții în situația nerespectării orei de încheiere a desfășurării unui eveniment
pentru care a fost închiriată
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2020.
Având în vedere necesitatea stabilirii programului de functionare a evenimentelor la Casa
Tineretului Huedin și ținând seama de Hotararea Consiliului Local nr. 124/31.08.2018 prin care s-a stabilit
programul de funcționare până la ora 24,00 a zilei de organizare a evenimentului, este necesară o măsură
de constrângere a organizatorului pentur cei care nu vor respecta ora de încheiere a evenimentului.
Luând în considerare referatul nr.1047/03.02.2020 înaintat de administrator Andriescu Monica,
prin care propune aprobarea completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sălii de Nunți a
orașului Huedin (Casa Tineretului), str. Avram Iancu nr. 41, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.
124/2018, cu instituirea unei contravenții în situația nerespectării orei de încheiere a desfășurării unui
eveniment pentru care a fost închiriata sala astfel:
-,, fapta persoaei fizice sau juridice care a închiriat Sala Tineretului pentru desfasurarea unor
evenimente familale sau de altă natură și care continuă desfasurarea acestora si dupa ora 24,00 constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amneda intre 2.000 – 2500 lei,,.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 1698/21.02.2020 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru acitvități economico – financiare la ședinta din data de 24.02.2020.
Confom prevederilor art.1, alin.25, 26, 27, art.3, alin.1, lit.b, d, art.5 din Legea nr. 61/1991 privind
sanționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, art. 8,
alin.1, 2, lit.d, din O.G nr. 2/2001, art. 129, alin.1,2 lit.d, Alin.7, lit.g, art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
H OTARASTE
Art. 1. Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sălii de Nunți a
orașului Huedin (Casa Tineretului), str. Avram Iancu nr. 41, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.
124/2018, cu instituirea unei contravenții în situația nerespectării orei de încheiere a desfășurării unui
eveniment pentru care a fost închiriata sala astfel:
,, fapta persoaei fizice sau juridice care a închiriat Sala Tineretului pentru desfasurarea
unor evenimente familale sau de altă natură și care continuă desfasurarea acestora si dupa ora
24,00 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amneda intre 2.000 – 2500 lei.
Art.2. Dispozitiile

prevăzute la art.1 se coroborează cu prevederile O.G nr. 2/2001 privind

regimul juridic al contravențiilor.
Art.3. Se împuternicește cu, constatarea și sancționarea faptei contravenționale prevăzută la art. 1
Poliția Locală Huedin.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Casei
Tineretului, Directia economica, si Politia locala din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Schvarcz Tibor

Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

