
 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 (Vineri) 

25.11.2011 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 25.11.2011, 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 stabilirii Impozitelor si Taxelor Locale pe anul 2012;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rectificării Bugetului Local pe trimestrul IV 2011, cu

suma de 100.000  lei;
         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Rectificării Bugetului Local pe trimestrul IV 2011,  cu
suma de 14.000  lei;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului sumei de 154.951,05 lei  în contul de 
execuție al bugetului local – alte venituri.

5.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  transferului  investitiei,,  Inlocuire  sistem  clasic  de
incălzire  și  producere  apă  caldă menajeră,   cu unul  bazat  pe  tehnologia  energiei  geotermale,  către
Spitalul Orășenesc Huedin.

 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui modul de interfare SNEP, în valoare 
de 3.300 Euro,  plus TVA,  și asigurarea asistenței lunare.
                 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de comodat nr. 5628/21.10.2008,
încheiat  cu IPJ Cluj, și  tranaferul cu Titlu de donație,  către această  instituție  a unor echipamente de
tehnică de calcul.
                 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL. nr. 165/2011 privind 
introducerea în domeniul public al orașului Huedin, a terenului situat în P.ța Rep. 40, în curtea fostei UM,
în suprafață de 3201 mp, respectiv a valorii de invectar a acestui teren.

 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Caietului de sarcini și a Contractului de închiriere 
pentru amplasamentul în suprafață de 1 mp situat  în P.ța Republicii nr. 39, pentru amplasarea unui 
dozator băuturi calde.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  stabilirii denumirii unei străzi în orașul Huedin.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Manifestirilor Culturale,  cu ocazia zilei 

de 1 Decembrie – Ziua Națională a României.
12.Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii cu Asociatia Gheorghe Mureșan,  pentru 

derularea Proiectului ,, Educație prin Sport – Programe de baschet gratuite pentru copii, pe perioada 
ianuarie – octombrie 2012, respectiv alocarea sumei de 1500 lei/luna,  pentru costurile de funcționare a 
acestui program.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei detaliate a locuințelor sociale aflate în 
proprietatea orașului Huedin, defalcat pe număr de apartamente, adresa, anul construirii, respectiv 
valoarea contabilă a acestora. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea  insusirii Inventarului care apartine Domeniului Public
al Orașului Huedin la data de 18.11.2011.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale pentru repartizarea locuințelor ANL,  pe 
anul 2011.

16. Informare cu privire la situația ocupării spațiilor medicale din cadrul fostei Policlinici 
Huedin.

17. Informare cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna octombrie 2011.
18. Probeleme curente ale Administratiei Publice Locale. 
Nr. 659/21.11.2011

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                          Dr. Mircea MOROŞAN                        Dan COZEA


