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H O T Ă R Â R E

privind aprobarea   stabilirii  amplasamentelor,  a suprafeţei şi închirierea acestora în condiţiile legii,  
pe perioada de vară  -  2014

         Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinara  din data de 28.03.2014.
Urmare a   cererilor depuse la Primaria Orasului  Huedin și  a  verificarilor efectuate cu privire la la

amplasarea unor terease comerciale pe perioada verii anului 2014, s-au depus următoarele cereri după cum
urmează:

- SC Rodrian SRL, cu sediul în Huedin, str. P-ta. Republicii, nr. 4, bl. F4, ap. 15, judetul Cluj, care a depus
cererea înregistrată la Primaria orasului  Huedin sub nr. 1974 din 21.03.2014, prin care solicită închirierea a 10
mp domeniu public în vederea amplasării unei terase comerciale la punctul de lucru situat în Huedin, str. Baii, nr.
6, pentru perioada 15.06.2014 – 15.09.2014.

- SC Vișinul Prodcom SRL, cu sediul în Huedin, str. Protopop Aurel Munteanu, nr. 50, judetul Cluj, care a
depus cererea înregistrată la Primăria Huedin sub nr. 1829 dn 18.03.2014, prin care solicită înch irierea a 8,5 mp.
domeniu  public  in vederea amplasarii  unei  terase comerciale la punctul de lucru situat  in  Huedin,  str.  P-ta.
Republicii, nr. 8, pentru perioada 01.06.2014 – 30.09.2014.

- SC Regent Impex SRL, cu sediul in Huedin, str. P-ta. Republicii, nr. 39, judetul Cluj, care a depus cererea
inregistrata la Primaria Huedin sub nr. 1975 din 21.04.2014, prin care solicita inchirierea a 15 mp domeniu
public in vederea amplasarii unei terase comerciale la punctul de lucru situat in Huedin, str. P-ta. Republicii, nr.
39, pentru perioada 01.06.2014– 01.09.2014.

 SC Mercatim SRL, cu sediul în Huedin, str. Avram Iancu, nr. 76 C, județul Cluj, care a depus cererea
înregistrata la Primaria Huedin sub nr. 1973 dn 21.03.2014, prin care solicita inchirierea a 10 mp
domeniu public in vederea amplasarii unei terase comerciale la punctul de lucru situat in Huedin,
str. Avram Iancu, nr. 41, pentru perioada 01.06.2014 – 30.09.2014.

Luând  în  considerare  referatul  nr.  1981/21.03.2014 înaintat  de  insp.  Handraluca  Mircea prin care
solicita aprobarea stabilirii amplasamentelor , a suprafetei  și închirierea  acestora pe perioada de vara din anul
2014.

Având  în  vedere  proiectul  de  hotărâre nr.  1983/2014 înaintat  de primar  și  avizat  de comisia   de
urbanism si amenajarea teritoriului la ședința din data de 24.03.2014.

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 Â  Ș T E

    Art. 1  Se aprobă stabilirea amplasamentelor,  a suprafeţei şi închirierea acestora în condiţiile legii, pe
perioada de vară ale  anului  2014, pentru amenajarea unor terase comerciale în faţa unităţilor,  de la
următoarele adrese: 

- 1. Huedin, str.  str. Băii, nr. 6 – suprafata de 15 mp – perioada 15.06.2014 – 15.09.2014;
- 2. Huedin, str P-ta. Republicii, nr. 8- suprafata de 8,5 mp - perioada 01.06.2014–30.09.2014.
- 3. Huedin, str. P-ta. Republicii, nr. 39– suprafata de 15 mp-perioada 01.06.2014–01.09.2014. 
- 4. Huedin, str. Avram Iancu, nr. 41 – suprafata de 15 mp, - perioada 01.06.2014-31.08.2014.

  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 urbanism și
spatiu locativ din  cadrul Primăriei Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,

Cozea Dan
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