
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)

27.04.2012, 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 
27.04.2012,  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 pe anul 2012 cu suma
de 900.000 lei.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocării sumei de 60.000 lei pentru organizarea
alegerilor locale din anul 2012.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și
secțiunea de dezvoltare  a orașului Huedin la data de 31.03.2012.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al
SC Transim SA Huedin.

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierdere și
Situațiile finaciare al SC Transim SA Huedin.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării rețelei școlare a unităților de învățământ
din orașul Huedin în anul 2012 – 2013.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor cultural artistice și
sportive organizate cu ocazia  ,, Zilelor Huedinului,, și a cuantumului premiilor pentru familiile care aniversează 50
ani de  căsătorie. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor în cadrul Casei
de Cultură a orașului Huedin.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului de asistentă medicală PL în
post de asistentă medicală PL principală (poziția 119 din Statul de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării  postului de medic primar
cardiologie din Statul de Functii al Spitalului Orășenesc Huedin, în post de medic specialist cardiologie.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării structurii Spitalului Orășenesc Huedin,
privind înființarea în cadrul secției medicină internă, a compartimentului neurologie și cardiologie.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc
 Huedin,  prin comasarea personalului secției de  chirurgie generală din cadrul  compartimentului Ortopedie, 
Traumatologie, de pe cele  două sectoare ale acestei secții. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  realizării unui PUZ  de către SC Eurocard SRL, pentru
introducerea în intravilan a suprafetei de 4.600 mp, teren înscris în C.F. 50676 – Huedin, nr. topo 50676.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  stabilirii regimului de drum public pentru calea de
acces din DN1 R în lungime de 90 ml( iesirea din orasul Huedin spre Sâncraiu).

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  scoaterii din intravilanul orașului Huedin a  unui
teren în suprafață de 20.600 mp înscris în C.F 4363 – Huedin, deținut de SC Răginoasa SRL Huedin și îndeplinirea 
procedurilor legale pentru această operațiune.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea  scoaterii din intravilanul orașului Huedin a  unui
teren în suprafață de 9997 mp, înscris în CF 4418 – Huedin, deținut de dl. Pasca Teofil și îndeplinirea procedurilor 
legale pentru această operațiune.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Hotararii Consiliului Local nr. 47/2012, cu
privire la modificarea suprafeței de pășune a orașlui Huedin, pentru APIA.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea  efectuării demersurilor procedurale către
Compania Naționala de Drumuri și Autostyrăzi în vederea desfiintării spațiilor verzi, pe distanta centru intersecție 
cu str. Postei în vederea amenajării unor locuri de parcare.

19. Informare cu privire la situația economic- financiară a SC Crișul SA.
20. Informare cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna martie 2012.

       21.   Probleme curente ale administrației publice locale.

Nr. 167/24.04.2012

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


