
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 (marti) 

31.05.2011, 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 31.05.2011 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 atribuirii  în folosinţă gratuită Parohiei Ortodoxe I –
Huedin, a unui teren în suprafaţă de 80 mp, în vederea edificării unui oficiu parohial.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  scoaterea  din  Inventarul  Bunurilor  care  aparţin
Domeniului  Public  al  oraşului  Huedin,  a  unor  poziţii  aferente  imobilelor  care  deservesc  Statia  de
Epurare Huedin.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor organizare cu ocazia zilei de
1 iunie – Ziua Internaţionala a Copilului.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condiţiile legii a unui amplasament în 
suprafaţă de  9 mp,  pentru amenajarea unei terase comerciale.

5.Proiect de hotărâre privind avizarea variantei de traseu, pentru Centura Ocolitoare a Oraşului 
Huedin.

6. Informare cu privire la aplicarea prevederilor privind asigurarea obligatorie a locuinţei.
7. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna aprilie 2011.
8. Probeleme curente ale administratiei publice locale. 
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PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                          Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


