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ORAŞUL HUEDIN        

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea stabilirii amplasamentelor, închirierea acestora in condiţiile legii, pentru 

amenajare terase comerciale                                             

 

 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.2009. 

 Având în vedere solicitările depuse de unele societati comerciale, privind aprobarea 

amenajării unor terase comerciale pe perioada de vară, amplasate in faţa unităţilor 

comerciale, respectiv referatele nr. 2759/2009, 2470/2009  înaintat de comp. inspectie 

comerciala şi 2759/2009 inaintat de compartimentul  urbanism din cadrul Primăriei. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2791/2009, înaintat de primar şi 

avizat de comisia de urbanism la şedinta din data de 21.04.2009. 

 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 A R A S T E 

 

     Art. 1  Se aprobă stabilirea amplasamentelor, a suprafeţei şi închirierea acestora 

în condiţiile legii, pe perioada verii 2009, pentru amenajarea unor terase comerciale în faţa 

unităţilor,  de la următoarele adrese:  

- P.ţa Republicii 8: –  10 mp, perioada 15.04.2009 – 01.09.2009.  

- Str. Horea nr. 4:  -    4 mp, 01. 05.2009 – 15.09.2009   

- Str. Horea nr. 64 :-  10 mp ,pe perioada 25.04.2009 – 30.09.2009,   

- Str. P.ţa Rep. 8 :–    10 mp perioada 15.04.2009- 15.09.2009 

- P.ţa Republicii 42 – 48: – 10 mp perioada 01.05.2009 – 30.09.2009 

- P.ţa Republicii 39: –12 mp, perioada 15.05.2009- 15.09.2009 

- Str. Garii nr. 1:     - 10 mp, perioada 25.04.2009- 30.09.2009 

- Str. Vlădeasa nr. 4 B – 8,75 mp, perioada  15.05.2009 – 15.09.2009. 

- Str. B.N.Antal f.n( perimetrul piatei agroalimentara) 10 mp: 15.04.2009 – 

15.09.2009  

  Art.2. Aprobarea amplasamentelor de la art.1 este condiţionată de avizarea 

 favorabilă de către Poliţia Rutieră Huedin. 

 Art.3. Se instituie clauza potrivit căreia, nerespectarea sau depăşirea suprafeţelor 

pentru care se plăteşte taxa de închirierea, duce automat şi fără vreo somaţie prealabilă la 

anularea aprobărilor acordate, potrivit prezentei hotărâri. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

 compartimentul Inspecţie comerciala,  Urbanism şi serviciul I.T.L din cadrul Primariei 

oraşului Huedin. 

 

Nr. 58/24.04.2009    Consilieri total:  15 

      Consilieri prezenţi:  14 

      Votat pentru:   13 

      Abtineri:      1 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Prof.Torok Ferencz     

      Contrasemnează Secretar, 

       Cozea Dan 

 

 

       


