
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 ) 25.03.2011,

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 25.03.2011 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 completării structurii Spitalului
Orasenesc Huedin cu – compartimentul de psihiatrie cronici (20 paturi). 

2.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului
de Funcţii al Spitalului orăşenesc Huedin,  prin transformarea postului  de medic specialist medicină de 
laborator, în post de medic primar medicină de laborator.

3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Organigramei şi Statului
de Funcţii al Spitalului orăsenesc Huedin prin transformarea postului de medic specaialist medicină de 
laborator în post de medic primar medicină de laborator şi scoaterea acestuia  la concurs.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării şi scoaterea din uz a
mijloacelor fixe din gestiunea  Ambulatorului de Specialitate – cabinet de radiologie, mijloace fixe 
complet amortizate,  în sumă totală de 1386.89 lei.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  unor măsuri în cadrul Spitalului
Orăsenesc Huedin, privitor la desfăşurarea activităţii de internări la Spitalul orasenesc Huedin.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului
de Funcţii al Spitalului orăşensc Huedin, prin încadrarea unui chimist  pentru laboratorul de analize 
medicale şi transformarea unor posturi din statul de functii.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului
de Funcţii al Spitalului orăşenesc Huedin, respectiv modificarea  unor  funcţii şi transferul a 13 angajaţi 
din secţiile Spitalului orăşenesc,  în compartimentul de psihiatrie cronici. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  efectuării investiţiei privind
montarea detectoarelor de fum la Spitalul Orăşenesc Huedin, în perioada 2011 – 2013(investitie de 30 – 
40 mii Euro) şi cu sprijinul finanţat de Consiliul Local Huedin. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Spitalului
orăşenesc Huedin, pe anul 2011, cu suma de 100.000 lei. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Spitalului
orăşenesc Huedin, cu suma de 60.128,48 lei.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului Spitalului
orăşenesc Huedin, pe anul 2011, cu suma de 201.940 lei.  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea   rectificarii bugetului local  Huedin,
pe anul 2011, cu suma de 1.330.000 lei.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local  Huedin,
pe anul 2011, cu suma de 220.000 lei.

   14    Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii chiriei pentru închirierea unui spatiu în 
cadrul Halei Agroalimentare.  

   15    Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui PUZ privind
introducerea in intravilanul orasului,  suprafaţa de 5.000 mp situată pe str. E.Varga fn.

   16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea   amplasării unui panou publicitar
pe domeniul public din str. P.ţa Victoriei.

   17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării  art. 1, 2 din Hotărârea
Consiliului Local Huedin nr. 172/2009  referitor la  schimb  terenuri cu SC Montana Tour SRL. 

   18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 49 mp
pentru amenajarea unui amplasament în P.ţa Victoriei  pe domeniul public,  pentru construirea unei  
terase din lemn.   

   19.. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării imobilului,, Corp clădire
Administrativ II,,   , din cadrul Spitalului oraşenesc Huedin.

   20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  subânchirierii  suprafeţei de 4 mp, 



pe str. Horea nr. 4 de către SC Mico Trans SRL. 
   21.Proiect de hotărâre privind aprobarea  avizării favorabil închirierii unui

laborator de informatică în perioada  01.03.2011 – 07.07.2011, 08.07.2011, in cadrul Liceului O.Goga 
Huedin. 

   22.Proiect de hotărâre privind aprobarea  măsurilor necesare în vederea
preluării dosarelor depuse de solicitanţi pentru locuinte ANL. 

   23.Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna februarie.  2011.
   24.Probeleme curente ale administratiei publice locale. 

 

Nr. 336/22.03.2011

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                          Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


