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

       H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea  amplasării unui cort cu o suprafață de 6 mp (2m x 3m) pe domeniul public –

Piata Republicii (zona pietonală de la Troiță)

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere  cererea nr. 1730 din 14.02.2019 depusă de dl.Cătălin Sălăgean în calitate de

președinte a filialei județene USR Cluj, prin care solicită aprobarea amplasării unui cort cu o suprafață de

6 mp (2m x 3m) pe domeniul public – Piata Republicii (zona pietonală de la Troiță) pâna la data de

27.03.2019.

Ținând seama de referatul nr. 1835/18.02.2019 înaintat de ing. Haș Paul în calitate de arhitect al

orașului Huedin prin care propune aprobarea închirierii spațiului solicitat și stabilirea/aprobarea poziției

acestuia în vederea amplasării cortului pe domeniul public al orașului Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1842/15.02.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru amenjarea teritoriului la ședinta  din data de 18.02.2019.

Luând în considerare prevederile legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii,

Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, art.1 art.

36, alin. 1, 2, lit.c 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  amplasarea unui cort cu o suprafață de 6 mp (2m x 3m) pe domeniul public –

Piața Republicii (zona pietonală de la Troiță) conform schiței de amplasament anexată, la un pret de 1,5

lei/mp/zi, pe perioada, de la data adoptării hotararii până la data de 27.03.2019, pentru filiala județeană a

formațiunii  politice Uninea Salvați  Romania,  în  vederea adunării  de semnături  la  întocmirea listei  de

susținători, pentru  participarea la alegerile pentru Parlamentul European.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Serviciul Amenajarea

Teritoriului, si Urbanism, Biroul Impozite si Taxe locale si Politia Locala din cadrul Primăriei Orașului

Huedin.

Nr.21/25.02.2019
                                                                                          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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