
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)

28.09.2012, 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 28.09.2012,  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  criteriilor de punctare( criterii de  eligibilitate,
selectie  și de repartiție)  pentru soluționarea  cererilor de locuințe sociale din fondul locativ de stat și 
repartizarea  acestora în regim de închiriere.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii  filialei Huedin a Partidului Civic
Maghiar, a două spații în suprafata de 30 mp, cu destinația de sediu de partid, spații situate în incinta 
Primăriei din str. Horea nr. 1. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii,  a două spații  în
cadrul Casei de Cultură Huedin, cu destinația birouri.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere din proprietatea publică
a statului în proprietatea publică a orașului Huedin, a imobilului situat în Huedin P.ța Republicii nr.  40 
( fosta UM).

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții al
aparatului de specialitate al  Primarului, în sensul transformării structurii  de specialitate în domeniul
urbanismului – în serviciu de urbanism.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  desemnării președintelui în Adunarea  Generală a
Acționarilor la SC Crișul  Huedin SA.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local
Huedin în Consiliul de Administrație  la SC Crișul  Huedin SA.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării  reprezentanților Consiliului Local
Huedin în Consiliul de Administrație și a reprezentantului  în comisia de evaluare și
asigurare a calității,   la Liceul Tehnologic Vlădeasa Huedin.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  desemnării   reprezentanților  Consiliului  Local
Huedin în Consiliul de Administrație  și a reprezentantului  în Comisia de evaluare  si

asigurare a calității,  la Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local

Huedin în Consiliul de Administrație și în Comisia de asigurare a calității la Grădinița
Prichindeii Veseli Huedin.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  desemnării reprezentantului Consiliului Local
Huedin în Consiliul de Administrație și în Comisia de asigurare a calității la Clubul Copiilor
Huedin.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de colaborare între Orașul Huedin și
Orașul  Derecske – Ungaria.

      13.Informare cu privire la soluționarea unor probleme de canalizare și decolmatare a unui 
părâu.

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


