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

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  completarea  Regulamentului  pentru  înființarea  și  exploatarea  parcărilor
amenajate  ,  aflate  pe  domeniul  public  și  privat  al  orașului  Huedin   prin  completarea  anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr.20/30.01.2015

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 27.03.2015
Având în vedere  referatul  nr. 2598/18.03.2015 înaintat de Comisia constituită potrivit 

dispoziției Primarului nr. 6/12.01.2013 pentru completarea și aprobarea Regulamentului  pentru 
înființarea și exploatarea parcărilor amenajate , aflate pe domeniul public și privat al orașului Huedin, 
aprobat prin HCL nr. 20/2015, prin care solicită completarea cu noi prevederi.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 2658/2015 înaintat de primar ș iavizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 23.03.2015.

 Luând în considerare prevederile art.65, alin.5 din Legea  nr. 448/2006, Legea nr. 421/2002,
art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a,  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  Regulamentului  pentru  înființarea  și  exploatarea  parcărilor
amenajate, aflate pe domeniul public și privat al orașului Huedin prin completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr.20/30.01.2015, astfel:

- la art 12 se introduc  următoarele litere:
   (l). Se va acorda cu titlu gratuit un loc de parcare pentru autoturismul deținut de persoanele

cu handicap  grav sau accentuat și al asistentului personal al acestora, la parcarea de reședință. 
  (m).Operatorul  parcărilor  nu  răspunde  de  furtul  autoturismului,  al  obiectelor  aflate  în

interiorul  acestuia, de căderea de corpuri străine pe autorurism și degradarea acestuia(obiecte cazute
din  blocurile  din  apropiere,  cădere  de  tencuială,  aruncare  de  pietre  s.a.m.  d).  Securitatea   și
integritatea autoturismului este în sarcina proprietarului acestuia.

- la  art. 13 se introduc  următoarele litere:
    (o) Operatorul va elibera  parcarea de autovehiculele abandonate cât și a celor lăsate în

parcare,  fără a avea plătită taxa de parcare.
                      (p). Marcarea cu X a locurilor unde este interzisă parcarea și semnalizarea corespunzătoare
a acestora.

            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  compartimentul  de urbanism
și Poliția Locală  din cadrul  Primăriei Huedin. 

Nr. 48/27.03.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela          Cozea Dan
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