
 R O M A N I A
JUDETUL CLUJ
 ORAŞUL HUEDIN 

D I S P O Z I Ţ I E
         privind convocarea Consiliului Local Huedin  în şedinţa ordinară  din data de (luni) 

19.12.2011 ora  16,00

          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    19.12.2011, ora  16,00  la sediul acestuia str.Horea nr.1 cu următoarea 

O R D I N E   D E   ZI

  1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc
Huedin și transformarea funcției de medic primar pediatru în funcția de medic specialist pediatru, in
vederea scoaterii la concurs prin deblocarea acestui post..
          2..Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   deblocării  structurii  organizatorice  al  Spitalului
Orășenesc Huedin, prin includerea unui cabinet de psihologie în  Ambulatoriul Integrat al Spitalului.

   3. Proiect de hotărâre privind aprobarea   modificarii Statului de funcții al Spitalului Orășenesc 
Huedin, prin transformarea postului de infirmier de la compartimentul psihiatrie cronici în post de 
muncitor necalificat la posturi comune.

   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc 
Huedin și transformarea  a două posturi de asistent medical pr. PL, în posturi de asistent medical cu 
studii superioare, la pozitia 160 de la camera de gardă, si  poziția 16 de la cabinetul de neurologie.

  5.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  deblocării  unor posturi unice în  cadrul Spitalului
Orășenesc  Huedin:  3  posturi  medici  (  medic  specialist  radiologie,  neonatologie,  pediatrie),  un  post
asistent  medical  –  cabinet  pediatrie  ambulator,  2 posturi  infirmieri  (bloc operator  si  compartiment
neonatologie)  5  posturi  îngrijitoare(  secția obstretică și  ginecologie,  chirurgie  generală, psihiatrie,
laborator radiologie și imagistică medicală si compartiment  taumatologie) 1 post brancardier la postul
operator si ½ post chinetoterapeut – laborator recuperare medicală fizică și balneologie.

   6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ care vor 
funcționa la nivelul orașului Huedin în anul școlar 2012 -2013.

   7.Proiect de hotărâre privind aprobarea  acordării în folosință gratuită  a terenului de sport cu
gazon sintetic din str. Horea nr. 78 – 80 pe  anul 2012, Grupului Scolar Huedin.
                    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărlor culturale organizate cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă.

    9.Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării unor panouri  permanente la locațiile din 
str. Horea, Pr. A.Munteanu str. Teilor,  str. Horea,  pentru afișarea executării contractului de lucrări  la ,, 
Retele de Apă, canalizare și stații pompare în Simleul Silvaniei și Huedin,,.

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  angajării unui număr de 12 muncitori la serviciul de 
ecologie,   pe anul 2012.

 11.Pnformare cu privire la stadiul încasărilor impozitelor și taxelor locale la 30.11.2011.
 12. Probeleme curente ale administratiei publice locale. 

Nr. 696/16.12.2011

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                          Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


