
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 (joi )

29.11.2012, ora 13,00

          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 29.11.2012,  ora 13,00,   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 161.000 lei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificarii  unor posturi din  Statul de Functii al

Spitalului Orășenesc Huedin, respectiv aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și 
Regulamentul de Ordine Interioară al Spitalului Orășenesc Huedin.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării postului de la poziția nr. 7 din Statul de
Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin, din medic specialist O.R.L, în post de medic primar ORL..

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale organizate în
perioada 25.11.2012 – 31.12.2012.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de închiriere a spațiului  în
suprafață de 25 mp, spațiu deținut de SC Fan Bar SRL. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea partajării spațiului comercial situat pe str.
Tăbăcarilor nr. 1 în trei unități, schimbarea categoriei de folosință, includerea a două apartamente în
lista  locuintelor  sociale  și  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  publixc  al  orasului  Huedin  a
imobilului situat pe str. Tabacarilor nr. 1. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii perioadei de depunere a dosarelor  de
către  solicitanții  de  locuințe  sociale,  si  aprobarea  informării  persoanelor  care  pot  beneficia  de
repartizarea unei locuinte sociale.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei locuintelor sociale, suprafața exactă a
acestora, anul construcției, respectiv valoarea contabilă a acestora.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii in condițiile legii , a unui teren în
suprafață de 12 mp, sitat în încinta Policlinicii Huedin din P.ța Victoriei nr. 37, în vederea amenajării
unui chioșc alimentar.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii , a suprafeței de 36 mp,
suprafața situată în spatele fostei U.M, in vederea amplasării unui garaj auto.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii siglei Clubului ROTARY  Huedin pe
indicatoarele rutiere  de pe DN 1 E60 la intrarea în oraș.

13. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna octombrie 2012.
2012.

14. Probleme curente ale administrației publice locale.

Nr. 494/27.11.2012

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


