
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) 

24.06.2011 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 24.06.2011 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 rectificării bugetului local pe anul 2011,  cu suma de
61.000 lei

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării  bugetului local pe anul 2011,  cu suma de
20.900 lei.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Spitalului orasenesc Huedin pe 
anul 2011,  cu suma de 101.323 lei.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe 
anul 2011,  cu suma de 20.000 lei.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiintării unui punct de lucru de către SC Crişul SA, în 
Pţ’a Republicii nr. 8 ( fosta Centrala Termică).

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrrărilor de racord electric,  a unităţii 
comerciale aparţinand SC REWE PROJECTWIC ROMANIA SRL pe str. Horea nr.40.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării oraşului Huedin la Societatea Natională de 
Cruce Roşie cât şi  a  sumei de 3.500 lei/ an, începând cu anul 2012, pentru susţinerea activităţii 
societăţii.

8.. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii al Spitalului orăşenesc 
Huedin, prin  completarea cu numele  medicului care a ocupat postul de medic endocrinolog.

9.. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei Spitaluui orasenesc Huedin, urmare a 
modificarii Statutului de Funcţii.

10.. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de muncă,  pentru 12 
muncitori,  la serviciul ecologie,  până la data de 31.12.2011.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere spaţii , pentru 
chiriaşii  cu plata chiriei la zi.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării  postului de arhivar cu studii 
superioare, în post de arhivar cu studii medii,  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea  ordinii de prioritate in 
soluţionarea cererilor  depuse pentru  locuinte  ANL.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei  de depunere a dosarelor ANL.
15. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna mai 2011.
16. Probeleme curente ale administratiei publice locale. 

Nr. 497/21.06.2011

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                          Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


