
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 (luni)

16.07.2012, ora 13,00

          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 la data de 16.07.2012,  ora 13,00,   la sediul acestuia din  str.Horea nr.1 cu următoarea 

O R D I N E   D E   ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Execuției bugetare pe secțiuna de funcționare și
dezvoltare,  la data de 30.06.2012.

2. Proiect de hotărâre privind majorarea  virării unor credite bugetare, respectiv
rectificarea bugetului local pe anul 2012 cu suma de 163.100 lei.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  suplimentării creditelor bugetare la Grupul Scolar
Huedin, respectiv rectificarea bugetului local pe anul 2012 cu suma de 17.000 lei.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea virării de credite bugetare precum și rectificarea
bugetului local pe anul 2012.  

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea virării de credite bugetare – cheltuieli de personal,
respectiv rectificarea bugetului local pe anul 2012.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei Parohiei Reformate
Bicalatu, și rectificarea bugetului local pe anul 2012.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local pe anul 2013 în sumă
de 34.300 lei,  a unor investiții din lista de investiții al Spitalului Orășenesc Huedin.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  revocării respectiv a desemnării  Consiliului de
Administratie al SC Crisul Huedin SA, și desemnarea președintelui Consiliului de Administrație – director
al SC Crișul Huedin SA. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării închirierii în conditiile legii a două spații
din cadrul internatului Liceului Teoretic O.Goga Huedin, până la data de 01.10.2012.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări de către Serviciul de
Ambulantă a Judetului Cluj, la Statia Huedin, respectiv de prelungire a contractului de comodat pentru
acest spatiu până la 31.12.2017.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii in conditiile legii a unui spatiu de 
1,2m  x 2 m, în zona centrală a orașului Huedin,  pentru amplasarea unei tonete de vânzare
înghețată.

      12.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii unui PUZ pentru introducerea in
intravilanul orasului, a unui teren situat pe str. Viilor fn, in suprafata de 2.600 mp, tarlaua 9, parcela 
25/1 din TP 28306 /717- Huedin.

       13Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru un teren in
suprafata de 4.600 mp inscris in CF 50676 – Huedinsituat pe str. A.iancu fn, apartinand SC Eurocard 2004
SRL.

      14.Proietc de hotărâre privind aprobarea desemnării d.nei Viceprimar -  Giurgiu Marinela în
calitate de reprezentant al Consiliului Local Huedin, în Adunarea Generala  a Asociației Regionale pentru 
Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic  Someș - Tisa.

      15.Proiect de hotărâre privind aprobarea  desemnării d.nei Viceprimar -  Giurgiu Marinela în
calitate de reprezentant al Consiliului Local Huedin, în Adunarea Generala  a Asociatiei  de Dezvoltare 
Intercomunitară ECO – METROPOLITAN CLUJ.

      16.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Functii al
Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Huedin, privitor la amenajarea teritoriului și 
urbanismul.

      17.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al
 Consiliului Local Huedin..

      18.Informare cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna iunie 2012.
      19. Probleme curente ale administrației publice locale.
Nr. 

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


