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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
PRIMAzuA ORA$ULUI
HUEDIN

DISPOZTTIE
privind convocarea Consiliului Local Huedin, in gedinla ordinarb

din data de (ioi) 25.07.2019, ora 9,00

Prirnarul Ora;ului Huedin, Dr, Mircea Moroqan, investit in aceastd functie prin Sentinla CivilS nr.

43012016 a Judecitoriei Huedin. ' \i\{

Avdnd in vedere prevederile I.U.G ni. SltZOtg privind Codul Administrati, prin care Consiliul Local

Huedin se intrunegte in gedinla ordinard cel pulin o datd pe lund, in qedinle extraordinare ori de cAte ori

situatia o impune, sau ,, de indatd,, in vederea adoptdrii unor hotdrdri sau solutionarea orcdror alte probleme

care Jin de Administratia Publicd Local6.

in temeiul art.133, alin.1, art..I34 alin.l, 2,3,5, art.I35, aft.136, si art.l96,alin.1, lit.b, din O.U.G nr.

57l2OIg privind Codul Administrativ. ' '.

DISPUN

Art.l. Convocarea in gedinfa ordinari a Consiliului Local al ora$ului Huedin in sala de gedin{e a

Prirndriei oraq Huedin, str. Horea nr. 1, ora 9,00.

Art.2. Proiectul ordinei de zi impreund cu materialele inscrise pe proiectul ordinei de zi sunt cuprinse

in anexa laprezenta dispozilie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinei de zi cu indicarea comisiilor de specialitate cdrora au

fost transmise spre avizare, se transmit prin curier la doomiciliul consilierilor locali cu invitalia de a formula

gi a depune amendamente asupra proiectelor de hotdr6ri, pAnd cel mai tdrzit la data qedinfei.
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b PRTMAR, ll
Dr. Mircea MfRo$AN
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Contrasemneaz[,
SECRETAR GENERAL UAT.
Dan COZEA
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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
PzuMAzuA ORA$ULUI
HUEDIN

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

algedin{ei Ordinareal ConsiliuluiLocalHuedindindatade (ioi)25.07,2019,ora9,00 lasediulPrimdriei
orag Huedin, str, Horea nr. 1, et.l(sala de qedinfe), in conformitate cu prevederlle afi.I33, alin.l, aft.134,
alin. i , lit.a, aft.135, 1 3 6 din O.U.G nr. 57 12079 privind Codul Administrativ, se transmite spre comunicare qi
aducerea la cunoEtinlb publicd astfel :

I t \.-.
fF'i. Proiect de hotdrdre privind aprol:ibrea Contului de executie bugetari a bugetului local pe Sec{iunea

de Funcfionare gi Secliunea de Dezvoltare a Oragului Huedin la data de 30.06.2019 sursaA.

\\ ?. p.olect de hotarare privind aprobarea constituirii Parcului Industrial TETAROM in condiliile
stabilite prin Acordul de Asociere incheiat intre Judeful Cluj, Comuna Luna qi Municipiul CAmpia Turzii,
stabilirea persoanelor care sb sernneze din partea acfionarului, cererea pentru acordarea titlului de parc
industrial Ei declaralia de eligibilitate,mandatarea TETAROM de a semna toate actele qi a depune toate
demersurile conforme legisla{iei parcurilor industriale in vederea oblinerii titlului de parc industrial in
Comuna Luna, aprobarea demararea procedurii de selec{ie pentru funclia de administrator rdmasd vacant[-in
urma incetdrii mandatului d.lui Morar Marian din calitatea de administrator neexecutiv in Consiliul de
Administra{ie al SC TETAROM SA, gi aprobarea ca procedur6 de seleclie sd se reralizeze de cdtre expertul
indegendent, specialist in recutarea resurselor urnane, inbaza acordului cadru existent la autoritatea tutelard.

$/3, proiect de hotdrAre privind aprobarea alocarii sumei de 3.000 lei/lund ?n perioada i august 2019 -
3 1 iulie 2020, pentru identificarea, capturarea. intrelinerea qi stabilirea ulterioard a mbsurilor necesare av6nd
ca finalitate ridicarea ?n totalitate de pe domeniul public al oragului Huedin a c6inilor fird stp6n, si Acordul
de Parteneriat cu Asocia{ia pentru Protec{ia Animalelor Cezar, cu sediul in oragul Huedin, str, Ecaterina
Varga nr. 53 A, Cod fiscal 36069134, avAnd ca obiect asigurarea strAngerii cAinilor comunitari de pe raza
oraqului Huedin si prestarea serviciilor de gestionare a acestor animale in addpostul de{inut de asocia{ie,
conform anexei la prezentul proiect de hotdrAre.

il-- +. Proiect de hotdrAre privind aprobarea inchirierii in condiliile legii, a unor spa{ii situate in incintar[ -
fostei Policlinicii Huedin, str. P-!a. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, evidentiate pe schila clddirii
Policlinicii, Corp A, etaj II , in suprafa{|tota1625.78 ryp., aprobarea Caietului de Sarcini pentru organizarea
licitpliei privind inchirierea spafiilor solicitate , respecitv con{inutul Contactului de inchiriere.rl

tf - 5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea alocarii sumei de f 5.000 lei din bugetul local pe anul2019
cap.67.50,00159.22,, Alte servicii iri domeniul culturii, recreerii qi religiei/ Acfiuni cu caracter qtiin{ific si
social- cultural pe anul 2019, in urma rezultatului selecliei de proiecte consemnat in procesul verbal
nr. 66681I1.01.2019 al comisiei de evaluare gi seleclie a proiectelor finanlate din fonduri nerambursabile
ale br.rgetului local Huedin in anul 2019 - Etapa a II -a.

6, Proiect de hotirAre privind aprobarea casdrii gi scoaterii din gestiune a obiectelor de inventar
deteriorate, nefolosibile, instrurnentar ruginit in valoare total6 de 3562I,39lei, respectiv a mijloacelor fixe
corporale deteriorate, uzate, nefolosibile in valoare totala de 99948,831ei, a materialelor consumabile (piese
de schimb, antbalaje, imprimate medicale, materiale cura{enie, materiale sanitare, materiale sanitare donalie)
si obiecte de inventar vzate l00Yo in valoare totala de 4768,18lei, qi a unor imprimate medicale cu regim
special, din cadrul Biroului de Statisticd Spital in valoare totala de 432,60lei.

- 7. Informare privind pregarirea operatorului de termie SC Paulownia SRL Huedin, pentru sezonul

8. Informare privind indeplinirea HotbrArilor Consiliului Local pe luna iunie 2019.
9. Diverse
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