
ROMANIA                                                                                                                                                        
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 25/24.02.2017, în sensul 

modificării suprafeței amplasamentului situat în orașul Huedin, str. Vladeasa nr. 2, de la 5 mp., la 
suprafața de 6 mp., în vederea amplasării unei tonete pentru vânzare înghețată.

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

   Având  în  vedere  cererea  nr.  1664/21.02.2017,  depusă  de  Trif  Livia  Emilia  Intreprindere

individuala,  prin care solicita  aprobarea  modificarii   suprafetei  amplasamentului  situat  în Huedin,  str.

Vladeasa nr. 2, pe trotuar in partea vestică a fostului Hotel Vladeasa, de la suprafata de 5 mp la suprafata

de 6 mp, suprafață mai mare cu 1 mp decât suprafața aprobată prin H.C.L nr. 25/24.02.2017, respectiv

referatul  nr.  2881/24.03.2017 înaintat  de compartimentul de inspecţie  comercială  din  cadrul Primăriei

Huedin și biroul de urbanism.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.  2911/27.03.2017 înaintat  de primar și avizat  de

comisia  pentru  amenajarea  teritoriului,  urbanism,  protectie,  mediu  și  turism la  ședința  din  data  de

27.03.2017.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 

Administraţiei Publice Locale republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E

    Art. 1  Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 25/24.02.2017, în sensul 

modificării suprafeței amplasamentului situat în orașul Huedin, str. Vladeasa nr. 2, de la 5 mp., la 

suprafața de 6 mp., în vederea amplasării unei tonete pentru vânzare înghețată.

      Art.2. Se aprobă modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 25/24.02.2017, în sensul 

modificării Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spațiului solicitat la art.1.  

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de urbanism 

din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 47/31.03.2017  

 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
LS………………………


