
ROMANIA                                                                                                                                                        
JUDETUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

        
      H O T Ă R Â R E

privind  tarifele pentru plata energiei electrice consumată de persoane fizice autorizate sau agenți 
economici care vor desfășura activități comerciale specifice,  cu ocazia ,, Zilelor Huedinului în perioada 
26 – 28 mai 2017 în locația din parcul orașului, str. Avram Iancu nr. 39

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

    Având în vedere necesitatea  recuperării  cheltuielilor  cu  plata  energiei  electrice consumată de

persoane fizice autorizate sau agenți economici care vor desfășura activități specifice cu ocazia ,, Zilelor

Huedinului,, în perioada 26 – 28 05.2017 în locația din parcul orașului, str. Avram Iancu  nr. 39, și ținând

seama de referatul nr. 4784/24.05.2017 înaintat de insp. Handraluca Mircea  privind stabilirera tarifelor de

plată defalcat pe activități desfășurate.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 4820/24.05.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 26.05.2017.

 Ținând seama de prevederile  art. 36, alin.1, 2 lit.c, alin.5, lit.a,  respectiv art. 45 din Legea nr.

215/2001 republicată. 

       H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1  Se aprobă tarifele pentru plata energiei electrice consumată de persoane fizice autorizate

sau agenți economici care vor desfășura activități comerciale specifice,  cu ocazia ,, Zilelor Huedinului” în

perioada 26 – 28 mai 2017 în locația din parcul orașului, str. Avram Iancu nr. 39 astfel:

  - 100 lei comercianții care efectuează activități de divertisment (topogane gonflabile, mașinuțe,

carusele, trenulețe, etc), activități care sunt consumatoare de energie electrică;

          -  50 de lei, unitățile care efectuează activități de alimentație publică și care folosesc energia

electrică la pepararea și păstrarea produselor alimentare;

              -    20 de lei, unități economice, altele decât cele menționate mai sus.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează  dl. insp. Handraluca Mircea.

Nr. 78/26.05.2017 

              Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri care nu participa la vot:     1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Biro Lajos                        Cozea Dan
LS………………………


