
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 ) 25.02.2011,

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 25.02.2011 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 defalcării  sumelor prevăzute în buget la capitolele:
 Servicii religioase, sport,  tineret, activităţi culturale şi alte activităţi din domeniul culturii,
 recreerii şi religiei.

2.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
 Spitalului Orăşenesc Huedin.

3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a Spitalului
Orăşenesc Huedin.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului  de Acţiune pe anul 2011 privitor la
 derularea activitătilor de catre beneficiarii de  ajutor social.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  realizării unui P.U.Z pentru introducerea în 
intravilanul oraşului,  suprafaţa de 16.511 mp, situata  pe str. E. Varga fn,teren  înscris în CF.  50617- 
Huedin.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  realizării unui P.U.Z pentru introducerea în
 intravilanul oraşului suprafaţa de 3.000 mp situat pe str. E. Varga fn, înscris în CF.  50348- Huedin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  trecerii imobilului – Ambulatorului de Specialitate al
 Spitalului orăşensc Huedin,  din administrarea Spitalului în administrarea  Consiliului Local Huedin.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea   desemnării  a 4 membrii din partea Consiliului Local
în Comisia socială de analizare a cererilor depuse pentru repartizarea locuinţelor A.N.L.

9. Informare  privind încasarea veniturilor la bugetul local, pe anul 2010.
10. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna ianuarie  2011.
11. Probeleme curente ale administratiei publice locale. 
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PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                          Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


