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H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea  adoptării unor măsuri organizatorice  pentru rentabilizarea  activităţii 

în cadrul pietei agroalimentare                                                                                

 

 

 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2008. 

 Tinând seama de necesitatea adoptării unor măsuri organizatorice pentru  

rentabilizarea activităţii in cadrul pietei agroalimentare Huedin, cât şi pentru asigurarea 

desfăşurării unui comerţ civilizat pe str. B.N.Antal în zilele de marţi. 

 Având în vedere referatul nr. 8946/2008, înaintat de Vincze Csaba – administrator 

în cadrul Pieţei şi Oborului, prin care solicită schimbarea amplasamentului privind 

vânzarea  de cereale  din piaţa agroalimentară Huedin, la  oborul de animale.  

 Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 8947/2008, inaintat de primar şi avizat de 

comisia de administraţie publică la şedinţa din data de 16.12.2008.  

 Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.c, alin..5, lit. a, alin.6, lit.a, pct. 7 

şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 

286/2006. 

  

     H O T A R A S T E 

 

   

 Art.1. Începând cu data de 01.01.2009,  nu se mai autorizează desfăşurarea 

comerţului cu mărfuri industriale  pe partea dreapta a străzii B.N.Antal. 

 Art.2. Incepând cu data de 01.01.2009 se autorizează desfăşurarea comerţului cu 

mărfuri industriale  pe  platoul betonat în zona sediului adminstraţiei pieţei Huedin, şi pe 

partea stângă a str. Târgului.. 

 Art.3. Incepând cu data de 01.01.2009 comerţul cu cereale se va desfăşura pe 

amplasamnetul  oborului de animale din str. Horea nr. 101 C. 

 Art.4. Incepând cu data de 01.01.2009, vânzarea preparatelor din rulote se va 

desfăşura pe platforma betonată din str. B.N.Antal f.n. unde anterior a fost organizată 

piaţa de cereale. 

 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează  administratorul pietei 

şi oborului Huedin. 
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Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează Secretar, 
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