
R O M A N I A                                                  
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL     

                                                     
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea   modificării  Hotărârii Consiliului Local nr. 18/1996, prin care s-a aprobat Regulamentul de
Organizare  și Functionare  a  Pieței și  Oborului

         Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  extraordinară   din data de 28.03.2014.
Având în vedere adresa nr. 543505/2014 a Poliției Orașului Huedin – Formațiunea rutieră,  prin care se

solicită modificarea Regulamentului de organiozarea și Funcționare a Pieței și Oborului Huedin,  aprobat prin
Hotărârea  Consiliului  Local   nr.  18/1996,  respectiv  necesitatea  actualizării  prevederilor  din  Regulament,
respectiv referatul nr. 1917/2014 înaintat  de administratorul pieței.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2014/24.03.2014 înaintat de primar și avizat de comisia
de urbanism și amenajarea teritoriului la ședința din data de 24.03.2014 , modificat prin amendament la ședinta
in plen din data de 28.03.2014.

Ţinând seama de prevederile rt. 36, alin. 1, 2, lit.c ,d ,   alin. 5, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 11 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/1996 prin care s-a aprobat Regulamentul
de Organizare  și Functionare  a  Pieței și Oborului , alin. 4, cap.II care va  avea următorul cuprins :

 Piața agroalimentară funcționează zilnic în Hala agroalimentară iar Piața tradițională după un
program în zilele de marți și vineri pe cele trei platouri al pieței și pe strada  B.N Antal - partea stângă pe str.
Târgului până la intersecția cu str.  Nucului  și pe str. Violetelor până la intersecția cu str. Trandafirilor după
următorul program:

                                    -     în lunile ianuarie, februarie, martie între orele     6 – 16
                                    -     în lunile aprilie – septembrie între orele                   5 – 18
                                    -     în lunile octombrie, noiembrie, decembrie orele   6 - 16
Art. 2 . Incepând cu data de 01.04.2014, târgul de animale mari ( bovine, cabaline) se organizează în

ultima sâmbată a fiecarei  luni,   iar în  ziua de luni  următoare zilei de sâmbătă,  se organizează târgul  pentru
animale mici .

Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează   Administrația Pietei și Oborului
din cadrul Primăriei Huedin și Direcția Sanitar Veterinară Cluj  și direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 50/28.03.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru : 14

Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,

Cozea Dan
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