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H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea închirierii  unor spaţii destinate amenajării unor terase,  pe durata determinată 
 

          Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  extraordinară   din data de 29.04.2011. 
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. 3539/2011,  înaintat de compartimentul de inspecţie comercială din cadrul 
Primăriei Huedin. 

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 3547/2011, înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de urbanism la şedinţa din data de 21.04.2011. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3547/2011 înaintat de Primar şi avizat  de 
Comisia de urbanism la şedinţa din data de 21.04.2011. 
 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 Ă R Ă Ş T E 
 
     Art. 1  Se aprobă stabilirea amplasamentelor, a suprafeţei şi închirierea acestora în condiţiile 
legii, pe perioada de vară a anului  2011, pentru amenajarea unor terase comerciale în faţa unităţilor,  
de la următoarele adrese:  

- P.ţa Republicii 8,               - amplasare terasă in suprafata de  10 mp,  
- P.ţa Republicii nr. 42-48           - amplasare terasa în suprafaţă de 15 mp 
- Str. A.Iancu  …,              - amplasare terasă in suprafata de  10 mp,          
- P.ţa Republicii 39:                   - amplasare terasă in suprafata de  15 mp, 
- P.ţa Republicii 8,                      - amplasare terasă in suprafata de  8 mp, 
- Str. A.Iancu  41,                         - amplasare terasă in suprafata de  15 mp, 

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

către Poliţia Rutieră Huedin. 
  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  compartimentul  de 
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.  

 
 
 

  
Nr. 74/29.04.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 14 
       Votat  pentru :  13 
       Abtineri:    1 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Buzaş Fekete Maria     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


