
 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) 

28.10.2011 ora 11,00

          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 28.10.2011, ora 11,00  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 trimestrul IV 2011, cu
suma de 600.000  lei;
              2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe trimestrul IV 2011,  cu
suma de 29.000  lei;

    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe trimestrul IV  2011,  cu 
suma de 530.000 lei;

    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Execuţiei Bugetare pe sectiunea de dezvoltare,  la 
data de 30.09. 2011.

   5.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condiţiile legii a  trei cabinete medicale în
cadrul Policlinicii Huedin, a Caietului de Sarcini şi a  continutului Contractului de închiriere.

   6.Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării unui post unic ATI în cadrul Spitalului 
Orăşenesc Huedin.

  7.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea accesului  gratuit la Sala de Sport din  P.ţa Republicii
42-48, pentru echipa de fotbal  în zilele de  marţi între orele 15 – 17  şi miercuri  între orele  14-16 pe
perioada anului şcolar 2011 – 2012.
                    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului gratuit la Sala de Sport,  de către  profesorii 
Grupuşlui Scolar Huedin,  câte 90 de minute săptămânal.

   9.Proiect de hotărâre privind aprobarea  introducerii în domeniul public al orasului Huedin , 
înscris în CF. 50908 – Huedin, în suprafaţă de 3201 mp, situat  în P.ţa Republicii nr. 40, respectiv a valorii 
de inventar al acestuia.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării HCL nr. 81/2011 privind atribuirea in 
folosinţă gratuită a unei suprafete de teren către Parohia Ortodoxă Huedin.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1.000 lei  pentru repararea 
pagubelor produse in urma unui incendiu.

12.Proiect de hotarare privind  alocarea sumei de 200.000 lei, in bugetele aferente  anilor 2012-
2013 pentru efectuarea reparaţiilor necesare la imobilele deţinute pe str. Vladeasa nr. 35 deţinută de 
Subunitatea I.S. U Cluj,  cât şi  Acordului de Cooperare între Consiliul Local Huedin şi Inspectoratul 
Pentru Situaţii de Urgenţă Clluj.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea  organizării concursului pentru ocuparea postului de 
asistent medical în cadrul cabinetului medical şcolar.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei finale a solicitantilor cu privire la stabilirea 
ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte  pentru tineri  construite prin ANL şi date in 
folosinţă in anul 2011.

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

Nr. 638/25.10.2011

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                          Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


