
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL                                                                  

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea stabilirii amplasamentelor, a suprafeţei şi închirierea în condiţiile 

legii  pe perioada de vara a anului 2010, pentru amenajarea unor terase comerciale. 

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.04.2010. 

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

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

comerciale, respectiv referatul nr. 3807/2010,  înaintat de compartimentul de inspecţie 

comercială din cadrul Primăriei. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3809/2010 inaintat de primar şi 

avizat de comisia de urbanism la şedinţa din data de 19.04.2010. 

 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 de vară a anului  2010, pentru amenajarea unor terase 

comerciale în faţa unităţilor,  de la următoarele adrese:  

 P.ţa Republicii 8,                12 mp, perioada 01.05.2010 –31.08.2010. 

Str. Horea nr. 64,              17 mp , perioada 01.05.2010-31.08.2010   

P.ţa Rep. 42-48,                 20 mp perioada 01.06.2010 – 31.08.2010 

P.ţa Republicii 39:              15 mp, perioada 15.05.2010 - 15.09.2010 

Str. Vlădeasa nr. 4 B         – 8,75 mp, perioada  15.05.2010 – 15.09.2010. 

Str. B.N.Antal f.n( perimetrul piatei agroalimentara) 10 mp: 01.06.2010- 30.08.2010 

P.ţa Republicii 8,                8 mp, perioada 01.05.2010- 30.09.2010 

Str. A.Iancu  41,                15 mp, perioada 01.06.2010- 31.09.2010 

Str. A.Iancu   3,                 21 mp, perioada 01.05.2010– 30.09.2010 

 Str. Republicii 39,             30 mp, perioada:01.06.2010- 30.09.2010 

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

favorabilă de către Poliţia Rutieră Huedin. 

 Art.3. La licitatia care va fi organizată  în vederea închirierii amplasamentelor 

prevăzute la art.1, vor putea participa doar societăţile comerciale care nu înregistrează 

debite la bugetul  oraşului Huedin mai vechi de un an. 

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

compartimentul de inspectie comerciala şi compartimentul contabilitate din cadrul 

Primăriei Huedin. 

 

 

Nr.52/23.04.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti:  14 

       Votat pentru:   14 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Prof. Cozea Silvia     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 


