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

      H O T Ă R Â R E
  privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice și

de reședință aflate pe raza orașului Huedin

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.

57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere faptul că  este necesară  asigurarea staționării autovehiculelor în condiții de

siguranță, eliminarea cazurilor de staționări neregulamentare,precum și crearea unui venit suplimentar la

bugetul local al orașului Huedin,venit ce poate fi folosit în scopul amenajării de noi locuri de parcare și

întreținerii celor existente este necesară crearea unui cadru normativ unitar care să poată fi aplicat ,actual

și în conformitate cu dezvoltarea socială a orașului.

Ținând seama de referatul nr. 7211/08.08.2019 înaintat de Compartimentul Resurse Umane din

cadrul Primăriei orașului Huedin, prin care se propune aprobarea  Regulamentului de organizare și

funcționare a parcărilor publice și de reședință aflate pe raza orașului Huedin.

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 7237/08.08.2019 inaintat de primar si avizat de

comisia  de muncă și protectie socială la ședinta din data de 19.08.2019.

Potrivit prevederilor art.129 alin.(2) lit.c),alin.(6) lit.a) din O.U.G nr.57/2019-privind Codul

Administrativ, consiliul local  are atribuții privind administrarea domeniului public și privat al

comunei,orașului sau municipiului coroborate cu prevederile Legii nr.448/2006-privind protecţia şi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale

O.G.nr.2/2001-privind regimul juridic al contravențiilor,cu modificările și completările ulterioare, si art.

196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

   H O T A R A S T E

Art. 1. Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice și

de  reședință  aflate  pe  raza  orașului  Huedin,  conform anexei  care  face  parte  integrantă  din  prezenta

hotărâre.

            Art.2. Cu data adoptarii prezentului Regulament, Hotărârile Consiliului Local nr. 20/2015 ,

173/2018,199/2018, 204/2018 și 20/2019 î-și încetează aplicabilitatea.

Art.3.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  Poliția  Locală  Huedin,

Direcția economică,  Biroul Impozite și Taxe Locale  din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.105/23.08.2019 Consilieri total:        15
                                                                                                       Consilieri prezenti: 12
                                                                                                       Consilieri absenți:   3

Votat pentru:        12

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Farkaș Marius  Dan COZEA
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