
R O M A N I A                                                                         

JUDEŢUL  CLUJ 

PRIMARIA ORAŞULUI 

H U E D I N 

 

   D I S P O Z I Ţ I E 

         privind convocarea Consiliului Local Huedin,  în şedinţa ordinară 

din data de  (Luni ) 25. 02.2019, ora 14,15 

 

         Primarul Orașului  Huedin, Dr. Mircea Moroşan, investit în această funcţie prin Sentinţa Civilă nr. 

430/2016  a Judecătoriei Huedin. 

           Având în vedere prevederile Legii 215/2001,  prin care Consiliul Local Huedin se întruneşte în şedinţa 

ordinară  cel puțin o dată pe lună, în şedinţe extraordinare ori de câte ori situaţia o impune, sau ,, de îndată,, 

în vederea adoptării unor hotărâri sau soluţionarea orcăror alte probleme care ţin de Administraţia Publică 

Locală. 

       În temeiul art. 32, alin.1, art.60, alin.1, art. 39, alin.3, 4, şi art. 68  din Legea nr. 215/2001 a 

Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea nr. 286/2006, Consiliul Local Huedin se întruneşte în 

şedinţa, cu următoarea  

                         O R D I N E   D E   ZI 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară a bugetului local pe Secțiunea 

de Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare a orașului Huedin la data de 31.12.2018 sursa A. 

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului pentru colectarea deşeurilor menajere de 

către SC SYLEVY SALUBRISERV SRL în orașul Huedin, începând cu 01.03.2019. 

 3. Proiect de hotărâre 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. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării unui cort cu o suprafață de 6 mp (2m x 3m) pe 

domeniul public – Piata Republicii (zona pietonală de la Troiță), 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.  

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.16/25.01.2018 

prin care s-a aprobat  scoaterea din Inventarul bunurilor domeniului public al oraşului Huedin a  poziției  nr. 

215 conductă alimentare cu apă - conductă aducţiune Bologa – Huedin. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificarea prin corectare a salariilor din Statul de funcții al 

Spitalului orășenesc Huedin, la poziția 3 (Comitet director), de la salariul de 7864 lei,  la salariul de 7644 lei, 

începând cu 01.01.2019. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a trei posturi de medic specialist in 

specialitatea Epidemiologie, Oftalmologie, Cardiologie, vacante în Statul de Functii al Spitalului orășenesc 

Huedin, pe perioada nedeterminată și un post de medic specialist in specialitatea Medicina Internă, temporar 

vacant pe perioada determinată. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații în incinta Policlinicii Huedin, parter, 

corp B în suprafață totală de 55 mp., aprobarea Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației și a 

conţinutului Contactului de închiriere a spaţiilor. 



 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții al  

Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Huedin, prin modificarea postului regăsit la poziția nr.38 în  

Statul de funcții, din post vacant, în post ocupat. 

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea numirii unui tutore pentru dl. Dani Iosif, în vederea punerii 

sub interdicție a acestuia. 

 11. Informare cu privire la situatia economico – financiara a SC Transim S.A. 

 12. Informare przivind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna iunie 2018. 

13. Diverse 

 

Nr.69/21.01.2019 

 

 

                             PRIMAR,       Avizat SECRETAR, 


