
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 (joi )

20.12.2012 ora 14,30

          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 20.12.2012,  ora 14,30,   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 stabilirii nivelurilor impozitelor și taxelor  locale
pe anul 2013, actualizate cu rata inflației pe perioada 2010 – 2012.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor posturi în Statul de Funcții al
Spitalului Orășenesc Huedin și scoaterea la concurs a postului vacant de croitoreasă, de la poziția nr. 242
din Statul de Funcții.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unui teren în
suprafață de  12 mp situat  în P.ța Republicii  nr.  42 – 48,   în vederea amenajării   unui  spațiu pentru
comercializare  artificii  și  obiecte  pirotehnice,  a  caietului  de  sarcini  în  vederea  organizării  licitației
,respectiv a contractului de închiriere.  

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului  de sarcini în vederea organizării
licitației  pentru închirierea  în condițiile legii  a suprafetei de  12 mp, situată în P.ța Victoriei nr. 6 – 8 
pentru amenjarea unui chioșc alimentar, respectiv a contractului de  închiriere.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în  condițiile legii, a unui teren în
suprafață  de  12  mp,  situat  în  P.ța  Republicii  nr.  8,  pentru   amenajarea  unui  chioșc  alimentar  din
termopan,  lângă  podul  de  peste  răul  Domoș,  a  caietului  de  sarcini  în  vederea  organizării  licitației,
respectiv a contractului de închiriere.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unui spațiu situat în
P.ța Republicii nr. 27, în vederea  amenajării  unui birou – agenție de turism, a caietului de sarcini pentru
organizarea licitației respectiv a constractului de închiriere.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului  pentru înființarea
organizarea și exploatarea spațiilor destinate parcărilor auto în orașul Huedin.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării  pentru chiriașii locuințelor
sociale, a diferenței între nivelul chiriei calculat pentru locuințele sociale și nivelul  venitului net lunar,
calculat pe ultimele 12 luni pe familie.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii de strada ,,Soarelui,, a
drumului – categoria de stradă amplasată la ieșirea din oraș, pe partea stângă  spre localitatea  Sâncraiu,
care intersectează  DN – G.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în Organigrama și în Statul de Funcții al
Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin la serviciul tehnic administrastiv, a unui post 
de agent de pază.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organizării în fiecare lună, a două târguri de
animale, începând  cu anul 2013: în prima  zi de sâmbătă a fiecărei luni și în ultima zi de sâmbătă a lunii.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării cu contract de prestări servicii, a unui 
număr de 15 muncitori  ecologiști pe anul 2013.

13. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna noiembrie  2012.
2012.

14. Probleme curente ale administrației publice locale.

Nr. 640/14.12.2012

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


