
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind    aprobarea  completării Hotărârii Consiliului Local  Huedin nr. 
170/2011

                   Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din data de  
16.07.2012.

  Având în vedere propunerile compartimentelor de specialitate 
(Serviciului Urbanism, birou Cadastru şi Registru Agricol, Serviciului SPCLEP, a 
referatului inspectorului comercial şi a inspectorului  Protecţie Civilă, 
Administraţiei pieţii, Administraţia cimitirului,administrator Sală Sport, director 
Casă de cultură, şef serviciu Poliţia Locală) , respectiv referatul nr. 6011/2012,  
înaintat de  inspector Handraluca Mircea din cadrul compartimentului de 
gospodarie comunală și locativă, avizat de compartimentul  economic din cadrul 
Primăriei Huedin, prin care propune completarea H.C.L nr. 170/2011 în sensul 
instituirii unui tarif de 1 leu/mp/luna pentru amplasarea pe domeniul public a 
unor aparate demontabile sezoniere pentru activitati distractive și de 
divertisment. 

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 6020/2012 înaintat de primar și 
avizat de comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 
16.07.2012.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 
cu modificarile la zi , OG nr. 92/ 2003 priivnd Codul de procedura fiscala  cat si art. 
36, alin.l, 2, lit.b, alin 4.,lit.c şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei 
Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2011,  
pentru stabilirea Impozitelor şi Taxelor Locale pe anul 2012, inclusiv a tarifelor de 
închiriere  a  imobilelor, clădiri terenuri apartinând domeniului public sau privat 
al oraşului Huedin, în sensul instituirii unei taxe în cunatum de  1 leu/mp/lună,   
pentru închirierea unor amplasamente domeniul public, în vederea amplasării 
unor aparate demontabile sezoniere pentru activități  distractive  sezoniere.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  
compartimentul de gospodarie comunala și locativa, și  I.T.L din cadrul Primăriei 
Huedin. 

Nr.110/16.07.2012 Consilieri total:
15

Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar,
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