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

          H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a grupului sanitar public  situat

in orasul Huedin, str. B.N. Antal nr. 1, respecitv  instituirea  tarifului de acces la grupul sanitar public

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere faptul că în Orașul Huedin există o toaletă publică, situată din punct de vedere

administrativ pe strada Buday Nagy Antal, care urmează să deservească cetățenii atât ai orașului, cât și pe

cei din afara acestuia.

           Tinând sesama de referatul nr. 4114/18.04.2019 înaintat de insp. Potra Mihaela – Anca , prin care

propune  tariful  de  acces  la  grupul  sanitar  public,  la  1  leu/persoană,  sumă  care  urmează  să  acopere

cheltuielile investite și curente de intreținere și exploatare.

Luand in considerare proiectul de hotărâre nr. 4116/18.04.2019 înaintat de primar și avizat de

comisia de adminsitratie publică, de muncă si protectie sociala la ședinta din data de 18.04.2019.

În conformitate cu prevederile art.5,pct.3 lit.G). din O.G nr.71/2002-privind organizarea şi

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, art.36 alin.

(2) lit.c) si art. 45 din  Legea nr.215/2001-a Administrației Publice Locale.

H O T A R A S T E

   Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a grupului sanitar public  situat in

orasul Huedin, str. B.N. Antal nr. 1, cf. anexei la prezenta hotărâre.

  Art.2. Se aprobă  instituirea tarifului de acces la grupul sanitar public, în cuantum de 1

leu/persoană.

  Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul impozite si taxe

locale, Directia economica  din cadrul Primăriei Huedin.
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