
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 ) 29.04.2011,

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 29.04.2011 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 execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi

dezvoltare a oraşului Huedin la 31.03.2011
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei în caz de

mobilizare şi război.
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui Parteneriat cu,  Consiliul Local

Mărgău, pentru valorificare deşeuri rumeguş.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor cultural – artistice cu

ocazia Zilelor Huedinului, respectiv a cuantumului premiilor pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie,
respectiv la împlinirea vârstei de 100 ani.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bilanţului, Contului de profit şi pierdere şi situaţiile
financiare al SC Crişul SA Huedin pe anul 2010.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Serviciului Public Comunitar  Local de
Evidenţa Persoanelor Huedin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decernarii Titlului de Cetatean de onoare al oraşului
Huedin d.nei Eger Eniko Noemi.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea  inchirierii in conditiile legi a  unui spaţiu  cu
destinatie cabinet medical  stomatologic,  in cadrul imobilului – Policlinica.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii în conditiile legi,  a  unui spaţiu  cu
destinatie cabinet medical  medicina de familie,  în cadrul imobilului – Policlinica.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Statului de Funcţii al Spitalului
Orasenesc Huedin.

11. Proiect de Hotarare privind aprobarea  Statului de Funcţii al Spitalului orăşenesc Huedin,
începând cu data de 01.05.2011.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în conditiile legii,  a suprafetei de 18,4 mp
în vecinatatea blocului  A1,Sc. 3-4 în vederea amenajării unui depozit de lemne.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea   închirierii in conditiile legii a suprafetei de 25 mp
situata in P.ţa Republicii nr. 39 in vederea amenajării unei terase inchise.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii in conditiile legii a suprafetei de 49  mp
 suprafata situatat in  fata imobilului din P.ţa Victoriei nr. 40, pentru amenajare terasa comerciala 
provizorie.

15. Proiect  de hotărâre privind aprobarea atribuirii in folosinţă gratuită Serviciului de
Ambulanţă, a imobilului din P.ţa Victoriei nr. 6-8 care deserveste Statia de Ambulanţă Huedin.   

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de SC Crişul SA Huedin,  a unei linii de
credit  in suma de 110.000 lei la CEC BANK Cluj.

17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetuluzi de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al
SC Transim SA Huedin.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bilanţului, Contului de profit şi pierdere şi situatiile
financiare al SC Transim SA la 31. 12.2010. 

   19. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii  spatii destinate amenajarii unor terase pe
duratta determinată.

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

 
Nr. 455/21.04.2011

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                           Dr. Mircea MOROŞAN                         Dan COZEA


