
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL                                                                  

H O T A R A R E 

privind  aprobarea   modificarii Regulamentului  pentru înfiinţarea, organizarea şi 

exploatarea spaţiilor destinate parcărilor auto  în oraşul Huedin 

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2010. 

Având în vedere  necesitatea  reglementării activităţii de administrare şi exploatare 

a parcărilor publice în oraşul Huedin, prin complectarea Hotararii Consiliului Local nr. 

90/2009 prin care s-a aprobat Regulamentul parcărilor pe domeniul public, respectiv 

referatul nr. 798/2010, înaintat de inspectia comerciala. 

Ţinând seama de proiectul de hotărâre  înaintat de primar şi avizat de comisia de 

Urbanism  la şedinta din data de  25.01.2010. 

 Luând în considerare prevederile  art. 36, alin.2, lit. ac, alin.5, lit.a, şi 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. Se aprobă modificarea Regulamentului  pentru înfiinţarea, organizarea şi 

exploatarea spaţiilor destinate parcărilor auto  în oraşul Huedin, astfel: 

-La art. 6, lit.c, prima liniuţă va avea următorul cuprins: 

- cu plată sau cu abonament preplătit pentru orce parcare de utilitate publică 

(amenajata) pe domeniul public  sau privat, în afara de cele acordate prin abonament, cf. 

art. 6, lit.b. 

-La art.14, lit.d, va avea următorul cuprins: 

      -  să expună la loc vizibil, pe toată durata parcării, tichetul de parcare sau 

contractul  de abonament. 

                 - se instituie posibilitatea plăţii la un interval de 6 luni, revenind  un cuantum al 

taxei in valoare de 250 lei, pentru parcare cu regim permanent în intervalul  luni – vineri 

orele 8,00 – 16,00. 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

compartimentul buget finante contabilitate, Impozite şi taxe locale, Politia Comunitara, 

compartiment Inspectia comerciala din cadrul Prim[riei Huedin. 

 

 

 

Nr. 14/29.01.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenţi:  15 

       Votat pentru:   15 

             

  

Preşedinte de şedinţă, 

Pădurean Răzvan     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 


