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

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea completării prevederilor Capitolului III din Hotărârea Consiliului Local  nr.

1/2013

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  26.07.2013.
Ținând  seama  de  referatul  nr.  5343/2013  înaintat   de  compartimentul  de  gospodărie

comunală și locativă din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită modificarea anexei la H.C.L nr.
1/2013, Capitolul VIII – Alte taxe locale, taxe pentru spațiile cu altă destinație decât  cea de locuință
din fondul locativ de stat în administrarea  Primăriei Orașului Huedin, la rândul  nr.11, coloana 2 :
sedii  de  partide  politice  sau  diverse   forme  de  organizare  a  activităților   cu  caracter  politic,  și
completarea acestui text cu ,, și activități educative, cultural -  sportive,,.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 5373/2013 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare și agricultură,  la ședința din data de 22.07.2013.

Luând în considerare prevederile  HG nr. 1309/2012,   Legea  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 prevederilor  Hotărârii Consiliului Local  nr. 1/ 2013  cap. VIII –
rândul 11, coloana 2 – sedii  de partide politice sau diverse  forme de organizare a activităților  cu
caracter politic  în:  -  taxe  pentru închiriere sedii de partide politice sau diverse forme de organizare a
activităților cu caracter politic și  activități educative, cultural – sportive.

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează   biroul de gospodarie
comunală și locativă , directia economică  din cadrul Primăriei Huedin. 

Nr.94/26.07.2013 Consilieri total: 15
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Votat pentru: 14
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