
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)

25.05.2012, 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 25.05.2012,  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  trecerii din domeniul privat în domeniul public al
orasului Huedin, a imobilului ,, Casa de Cultura Huedin”, str. Horea nr.5.

2. Proiect de hotărâre privind majorarea  valorii de inventar a imobilului ,, Casa de Cultura
Huedin” str. Horea nr. 5,  în urma reabilitării și modernizării imobilului. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  înregistrării în domeniul public al orașului
Huedin,  a valorii investiției,, Extindere rețele termice – racordare Policlinică”. 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul public al orașului, a
valorii investitiei ,,Extinderea rețelelor termice la Bl.A din P.ța Republicii nr. 8, și Liceul Teoretic O. Goga 
Huedin.

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea introducerii în inventarul domeniului public a
orașului Huedin, a valorii investiției ,,Extindere rețele termice Bl. A1 din P.ța Rep. 8

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării unor credite bugetare la cheltuielile de
personal la Liceul Teoretic O.Goga Huedin,  prin suplimentarea unor credite bugetare a cheltuililor de
personal la Grupul Școlar și Grădinița Prichindeii Veseli Huedin, respectiv suplimentarea unor cheltuieli
la aceleași unități școlare.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012,  cu suma
de  10.050 lei.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii liniei de credit al SC Crișul SA Huedin,
 în sumă de 110.000 lei,  pe o perioada de 12 luni și  împuternicirea directorului SC Crișul SA pentru
semnarea actelor în acest sens.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestarilor organizare cu ocazia
zilei de 1 Iunie. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii amplasamentelor , a suprafeței și
închirierea  acestora  în  condițiile  legii  pe  perioada  de  vara  2012,  pentru  amenajarea  unor  terase
comerciale.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unor spații în cadrul
Casei de Cultură Huedin , a Caietului de Sarcini și a Contractului de închiriere.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării  unor cărți în cadrul Bibliotecii orășenești
Huedin.

 13..Informare cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna aprilie 2012.
     14.   Probleme curente ale administrației publice locale.

Nr. 196/22.05.2012

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


