
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) 

30.09.2011 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 30.09.2011 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
63.000  lei;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de hotărâre 361/2011 a Consiliului Pentru 
Dezvoltare Regională – Regiunea de Dezvoltare NV, cu privire la realocarea unor sume, pentru Regiunea 
de Dezvoltare NV.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea montării de limitatoare  gabaritice pe str. P.ţa Rep 
( pasaj) şi str. Garoafelor.

4.. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a continutului  Contractului de
închiriere pentru organizarea licitaţiei, având ca obiect închirierea unui amplasament  pe str. Horea nr.
42.

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unei reţele de comunicaţii electronice în 
orasul Huedin, de către SC Interkab SRL Cluj, având ca soluţie  tehnică  utilizarea  cablului optic montat 
pe stâlpii reţelei de joasă tensiune aparţinând SC Electrica SA.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii în cndiţiile legii a unui spaţiu pentru 
desfăşurare cursuri de formare,  la Grupul Scolar Huedin.

7.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a continutului  Contractului de
închiriere pentru organizarea licitaţiei, având ca obiect închirierea unui spaţiu – cabinet stomatologic,
situat în clădirea Policlinicii Huedin.

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condiţiile legii  a unui spaţiu situat în 
clădirea Policlinicii Huedin, în vederea amplasării unui recipient special pentru colectarea  ambalajelor 
–deşeuri medicale de unică folosinţă.

 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii ca membru fondator a oraşului Huedin, a 
Actului Constitutiv şi Statutului,  la Asociaţia ,, Grupul de Actiune Locală  Vlădeasa – Piatra Craiului,,

10..  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei  locuinţelor sociale aflate în proprietatea 
oraşului Huedin.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  reconfirmării membrilor Consiliului Local Huedin în  
Consiliul de Administraţie, Comisia de prevenire  şi combatere a violenţei, în Comisia de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii la Clubul Copiilor Huedin.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui membru al Consiliului Local Huedin  
Huedin în Consiliul de Administraţie, şi in Comisia de Evaluare a calităţii la Grădinita Prichindeii Veseli 
Huedin.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a trei  reprezentanţi  ai  Consiliului Local 
Huedin   în Consiliul de Administraţie, şi trei reprezentanti în Comisia de Evaluare a Calităţii,   la Grupul 
Şcolar Huedin.

14 Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a trei  reprezentanţi  ai  Consiliului Local 
Huedin  în Consiliul de Administraţie  la Liceul Teoretic O Goga Huedin.

15. Informare cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna august  2011.
16. Probeleme curente ale administratiei publice locale. 

Nr. 603/27.09.2011

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                          Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


