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H O T A R A R E 

Privind aprobare amplasare terase comerciale provizorii, standuri şi reclame 

comerciale                                                     
 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 13.08.2008. 

 Având în vedere numeroasele cereri,  prin care se solicită aprobarea  închirierii unor 

amplasamente pentru terase şi standuri comerciale în faţa unităţilor comerciale pe care de 

deţin, respectiv referatul nr. 4389/2008, înaintat de dl. Handraluca Mircea – inspector 

comercial în cadrul Primăriei Huedin., respectiv avizele favorabile ale Poliţiei Rutiere 

Huedin pentru amplasamentele acestor terase, standuri pe domeniul public. 

 Luand în considerare proiectul de hotărâre nr. 4875/2008 inaintat de viceprimar şi 

avizat de comisia de urbanism la şedinta din data de 11.08.2008. 

 Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.a, şi art. 45 din legea nr. 

215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată.  

  

H O T A R A S T E 

 

   Art. 1  Se aprobă amplasarea unor terase  comerciale provizorii,  pe perioada 

determinată, si inchirierea in conditiile legii a  următoarelor amplasamente: 

-Str. Vladeasa nr. 4/B (bar)                       – suprafata de 10 mp 

-Str. Horea nr. 64    (bar)                          – suprafata de 10 mp 

-Str.Republicii nr. 8  (cofetarie)               – suprafata de 10 mp 

- Str. Republicii 42 – 48   (bar)                 - suprafata de 10 mp 

- Str. Republicii nr. 8(fast food)               – suprafata de 10 mp 

-Str.P.ta Republicii nr.8( cofetaria cristal)- suprafata de 10 mp 

- Str. A.Iancu  nr. 3 ( brasserie)               – suprafata de  10 mp 

- Str.  B.N.Antal  f.n( bar)                         - suprafata de 10 mp 

 Art.2. Se aprobă stabilirea unor amplasamente destinate pentru standuri şi reclame 

comerciale la produse si inchirierea in conditiile legii a următoarelor amplasamente: 

-Str. Horea nr. 6 –   suprafata de 5 mp 

-Str. Horea nr. 12 – suprafata de 1 mp 

-Str. Horea nr. 20 – suprafata de 2mp  

 Art.3 Aprobarea inchirierii amplasamentelor mentionate la art.1, 2 se va putea 

realiza doar daca vor fi achitate la zi sumele restante pana la momentul emiterii prezentei 

hotarari.  

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează inspectia comerciala 

din cadrul Primariei Huedin si  compartimentul buget finante contabilitate.  

 

Nr. 95/13.08.2008     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti: 15 

       Votat pentru:  15 

 

Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează Secretar, 

prof. Cozea Silvia      Cozea Dan 


