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

  H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea  completării Regulamentului pentru înfiinţarea şi exploatarea parcărilor

amenajate aflate pe domeniul public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. nr.204/28.12.2018

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere referatul nr. 1634/11.02. 2019 înaintat de cons.juridic Tarcea Camelia,  prin care

propune aprobarea completării Regulamentului pentru înfiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate

aflate pe domeniul public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. nr.204/28.12.2018 astfel:

II. Articolul 1, lit.d, articolul 12, lit.a din Regulamentul pentru înfiintarea și exploatarea parcarilor

amenajate,  aflate pe domeniul  public şi privat al oraşului Huedin aprobat prin  H.C.L nr. 20/30.01.2015

se modifica si va avea urmatorul cuprins: ,, parcarile de reședință  pot fi închiriate până  la data de 31

ianuarie al fiecărui an prin contract de închiriere cu valabilitate de 5 ani, cu plata integrală până la data de

31 ianuarie a fiecărui an”.

 Ținând seama de proiectul de hotarare nr. 1836/18.02.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism la ședința din data de 18.02.2019.

 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. Regulamentul pentru înfiinţarea şi exploatarea parcărilor amenajate aflate pe domeniul

public şi privat al oraşului Huedin, aprobat prin H.C.L. nr.204/28.12.2018 se completează și se modifică

astfel:

II. Articolul 1, lit.d, articolul 12, lit.a din Regulamentul pentru înfiintarea și exploatarea parcarilor

amenajate,  aflate pe domeniul  public şi privat al oraşului Huedin aprobat prin  Hotărârea Consiliului

Local nr. 20/30.01.2015 se modifică și va avea următorul cuprins: ,,parcările de reședință pot fi închiriate

până la data de 31 ianuarie al fiecărui an prin contract de închiriere cu valabilitate de 5 ani, cu plata

integrală până la data de 31 ianuarie a fiecărui an”.

Art.2.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.20/25.02.2019
                                                                                          Consilieri total: 15
                                                                                          Consilieri prezenti: 14

Consilieri absenti:          1
Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela Cozea Dan
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