
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)

24.02.2012, 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 la data de 24.02.2012,  ora 10,00,   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  asocierii orașului Huedin,  în  Asociația ,, Grupul
de acțiune locală Piatra Craiului,,, , aprobarea cotei de participare în sumă de 100 lei la patrimoniu 
inițial, respectiv mandatarea primarului orașului Huedin de a semna   actele necesare constituirii 
asociației.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Parteneriatului de Colaborare între Consiliul Local
Huedin și  Centrul de Plasament,, Speranța,, Huedin.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei Spitalului Orășenesc Huedin, cu
modificările la zi,  la data de 20.02.2012.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local
nr. 180/2011,  prin încadrarea străzi Lalelelor în zona D , în vederea stabilirii taxelor și impozitelor  
locale. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal, în  vederea
introducerii  în  intravilanul  orașului,  a  suprafeței  de  500  mp,  înscrisă   în  C.F  50938  –  Huedin,  nr.
cadastral 901.
           6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unei suprafețe de 2
mp,  pe  domeniul  public,  în fața  imobilului din P.ța Victoriei  nr.  47,  pentru amenajarea unei scări  –
intrare imobil.
           7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii  a două spații pentru
activități comerciale situate în P.ța Republicii nr. 26,  a Caietelor de Sarcini,  a modelului Contractului de
Inchiriere și a prețului de pornire a licitațiilor, pe o perioada de 3 ani.

      8. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării unor semne de circulație pe str. Tărgului.
       9.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului  de  Funcționare  a  Cimitirului

Orașului Huedin.
    10.Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării sumelor prevăzute în bugetul local pe anul

2012.  la capitolele  Casa de Cultură – Acțiuni cu caracter științific  și  social  –cultural, Sport,  Tineret,
Servicii religioase, alte servicii în domeniul culturii,  recreerii și religiei.

    11. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna ianuarie 2012.
    12. Probleme curente ale administrației publice locale.
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PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                            Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


