
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 (vineri) 

29.07.2011 ora 10,00

          Primarul Orasului  Huedin, Dr. Mircea Moroşan, investit în această funcţie prin Sentinţa Civilă nr.
456/2008, a Judecătoriei Huedin.
          Având în vedere prevederile Legii 215/2001,  prin care Consiliul Local Huedin se întruneşte în 
şedinţa ordinară  cel putin o dată pe lună, sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori situaţia o impune, 
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 
şedinţă ordinară în data de 29.07.2011 ora 10,00  la sediul acestuia str.Horea nr.1 cu următoarea 

O R D I N E   D E   ZI
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii pe lista de investitii al Spitlaului

 Orăşenesc  Huedin, a sumei de 20.000 lei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investitii  la Spitalul orasenesc Huedin.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionării unui aparat de radiodiagnosticare pentru 

laboratorul de radiologie al Spitalului Orăşenesc  Huedin,  cât şi a  procentului  sumei reprezentând 
cofinanţarea asigurată de Consiliul Local Huedin. 

4.Informare cu privire la situaţia financiară a Spitalului Orăşenesc Huedin.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi 

dezvoltare la 30.06.2011 asupra bugetului Consiliului Local Huedin pe anul 2011.
6..Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării şi rectificării bugetului consiliului local 

pe trim III 2011,  cu suma de 325.000 lei.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2011, cu suma de 

125.000 lei. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii  sumei de  1.200 lei pentru participarea 

Ansamblului de dansuri populare SUHANC – Ungaria. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei pentru unele amenajari la 

Biserica Greco – Catolică Huedin. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei sumei de 4.000 lei pentru deplasarea 

unor elevi în regiunea Vivhi – Franta,  în cadrul colaborării cu Asociaţia Microregiunea Huedin.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării  sumei de 5.000 lei pentru efectuarea unor 

lucrări la sistemul de încălzire al Parohiei Bicalat.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării  sumei de 20.000 lei pentru întreţinerea şi 

funcţionarea sediului Protopopiatului Huedin. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii unor lucrari de reparaţii a trotuarului şi a 

scărilor de acces la spaţiul comercial situat în P.ţa Rep. nr. 8 (în faţa fostului magazin de pâine). 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unei rigole şi a pavării trotuarului din faţa 

saptiului comercial str. A.Iancu
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unei plăcuţe indicatoare pentru spaţiu 

comercial la intersecţia str. Violetelor cu str. A. Iancu.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii gratuite a unui imobil în suprafaţa de 207 mp 

( CT dezafectată P.ta Rep.8) de către SC Crisul SA,  pentru autorizarea unui punct de lucru.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării celor 3 cenzori , respectiv a celor 2 

membri supleanţi la SC Crişul SA Huedin.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea finală a criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate  in solutionarea cereriilor de locuinte ANL.
19. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna iunie 2011.
20. Probeleme curente ale administratiei publice locale. 

Nr. 538/26.07.2011

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                          Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


