
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) 

26.08.2011 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 26.08.2011 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
32.150  lei;

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării  bugetului local pe anul 2011,  cu suma de
100.000 lei,  şi a efectuării lucrărilor la unele drumuri pe păşunea oraşului;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu destinaţie medicală în cadrul 
Policlinicii Huedin, respectiv a Caietului de sarcini şi a conţinutului Contractului de închiriere.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.6,lit.g din Hotărârea Consiliului Local  nr.
46/2009,  privind instituirea unor contravenţii aplicate de Poliţia Locala Huedin.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii cenzorilor la SC Crişul SA Huedin.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei cu nr. cadastral 50864 -  din CF. 

50864 – Huedin.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii Raportului de evaluare întocmit de SC Alpier 

Cluj şi aprobarea efectuării unui schimb de terenuri cu SC Cattapan SRL.
8.. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dezmembrării parcelei cu nr. top 408/1 din CF 1310 – 

Huedin şi închirierea în condiţiile legii, a unui amplasament în suprafaţă de 174 mp,  situat pe str. Horea 
nr. 42 – Huedin.

9.. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de modernizare  a PTz Policlinica 
Huedin de către SC Electrica Serv  Cluj,  prin inlocuirea cablului de  20 kv.

10. Informare cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna iulie 2011.
11. Probeleme curente ale administratiei publice locale. 

Nr. 577/23.08.2011

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                          Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


