
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 )

26.10.2012, 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 26.10.2012,  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  rectificării bugetului local cu suma de 2.500 lei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2.400 lei,  pentru carburantul

necesar lucrărilor de decolmatare a râului Domoș.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării structurii organizatorice la Spitalul

Orășenesc Huedin, prin înființarea compartimentului de achiziții publice – contractare, aprovizionare , 
transport, 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții în cadrul Spitalului
Orasenesc Huedin, prin transferuri în cadrul compartimentelor.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice al Spitalului
Orășenesc Huedin prin înființarea biroului de management al calității serviciilor medicale format din 3
posturi(jurist, economist, asistent medical principal), respectiv majorarea normativului de personal al
Spitalului cu cele trei posturi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de colaborare între orașul Huedin și
orașul Derecske – Ungaria.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  inchirierii in conditiile legii a două spatii în cadrul
fostului Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului Orășenesc Huedin (Policlinică), al Caietului de sarcini și
Contractului de Inchiriere.).

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local
Huedin în Consiliul de Administratie al Școlii Postliceale,, Henri Coandă,, Huedin.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii în condițiile legii,  a suprafeței de 10 mp
în incinta Școlii noi cu 16 săli de clasa,  pentru amplasare chișc alimentar.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al orașului Huedin,
suprafața de 7.500 mp,  pentru amenajare cale de acces la Stația de Transfer Deșeuri – Huedin.

11. Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a executării a unor lucrări de alimetare cu
energie electrică a viitoarei Stații de compactare  și tranfer deșeuri.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării consilierilor locali pentru organizarea
adunărilor  sătești din Bicalatu și Cetatea Veche,  pentru alegerea delegaților sătești.

13. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna septembrie 2012.
14. Probleme curente ale administrației publice locale.

Nr. 451/23.10.2012

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


