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

      H O T Ă R Â R E
  privind aprobarea amplasari unor corturi electorale pe domeniul public al orașului Huedin, în

zona centrala (zona pietonala - Troita), pe durata determinată, în vederea adunării de semnături  pentru
întocmirea listei de susținători la alegerile prezidențiale din anul 2019.

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

57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere cererile unor filiale locale a partidelor politice, pentru amplasarea unor corturi

electorale pe domeniul public al orasului Huedin, în vederea adunării de semnături  pentru întocmirea

listei de susținători  pentru alegerile  prezidențiale 2019 si tinand seama de referatul nr. 7406/19.08.2019

inaintat de ing. Oros Iuliu din cadrul UAT Huedin.

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 7439/20.08.2019 inaintat de primar și avizat de

comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism la ședinta din data de 23.08.2019.

Tinând seama de prevederile art. 1 din Legea nr. 60/1991, Legea nr. 33/2007, art. 129, alin.1, 2,

lit.c,  alin.6, lit.a,  art.  196 alin. 1, lit.a privind Codul Administrativ,

       H O T A R A S T E

Art. 1. Se aprobă  amplasarea unor corturi electorale pe domeniul public al orașului Huedin, în

zona centrala (zona pietonala - Troita), pe durata determinată, în vederea adunării de semnături  pentru

întocmirea listei de susținători  la  alegerile  prezidențiale din anul 2019.

Art.2. Pentru ocuparea domeniului public cu activitățile prevăzute la art.1, se vor percepe taxele

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/26.11.2018 în funcție de suprafața ocupată.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Serviciul pentru Amenajarea

Teritoiului si Urbaism din  cadrul Primariei orașului  Huedin.

Nr.110/23.08.2019 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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