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

H O T Ă R Â R E
               privind   aprobarea  completarea  Cap.  V  din   Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a
administrațeiei  pietei și oborului  din orașul Huedin. 

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 30.07.2015
Având  în  vedere  referatul  nr.  6643/28.07.2015  înaintta  de  dl.  Vincze  Csaba  in  calitate   de

administrator al  Pietei și Oborului  din orașul Huedin,  prin care solicită aprobarea  completarii  Cap. V  din
Regulamentul  de  organizare  și  funcționare a  administrațeiei   pietei  și  oborului   din  orașul  Huedin  prin
introducerea a trei puncte noi respectiv 8 – 10, avand ca scop impartirea eficienta a spatiului existent  folosit
de comerciantii autorizați in cadrul ororului de animale Huedin.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 6734/2015 înaintat de primar ș iavizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședinta din data 30.07.2015.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 2 lit.c, d, alin.5, lit.a,  alin.6, lit.a, pct. 11,16 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 Cap. V  din  Regulamentul de organizare și funcționare a 
administrațeiei  pietei și oborului  din orașul Huedin,  aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 14/30.2015,
prin introducerea a trei puncte noi respectiv 8 – 10, având ca scop împărțirea eficienta a spatiului existent  
folosit de comerciantii autorizați în cadrul oborului de animale Huedin, astfel: 

         -    pct. 8 – Se va inventaria, delimita și marca suprafața necesară, în vederea închirierii acesteia 
comercianților autorizați pe baza de contract.

                 -    Pct. 9 – Incheierea de contracte cu comercianții autorizați, în urma solicitărilor acestora și în limita 
locurilor disponibile. Contractele se încheie în ordinea solicitanților.

                -    Pct. 10 – Se va institui tariful de 1 leu/mp/zi pentru închirierea pe baza  de contract a suprafeței 
disponibile și solicitate de comercianții autorizați în zilele  de targ, potrivit cap.II din Regulament.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratia pietei si oborului
din  cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 103/30.07.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Parpucea Emilian               Cozea Dan
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