
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)

30.03.2012

          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 30.03.2012,  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  proiectului ,, CENTRUL NAȚIONAL  DE
  INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ,,  - HUEDIN,  și a contribuției în cuantum de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului,  finanțarea costurilor neeligibile și conexe a proiectului , respectiv a resurselor 
financiare necesare implementării acestuia, în condițiile rambursării/decontării ulterioare din 
instrumente structurale.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării unui panou publicitar aferent
obiectivului turistic ,,  Satul de Vacanță Ic – Ponor – Padiș,, situat pe spațiu verde în fața Policlinicii.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii în condițiile legii, a unei suprafețe de 6
mp, în parcul central al orașului pentru amplasare tonetă  pentru vânzare înghețată, a Caietului de 
sarcini  pentru organizarea licitației și a conținutului Contractului de Inchiriere..

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii,  a unei suprafețe de
10 mp teren,  în incinta Scolii cu 16 săli de clasa,  în str. Republicii nr. 32 – 42, pentru amplasare rulotă 
comercială.

5. Proiect de hotărâre privind  avizarea schimbării denumirii Scolii Speciale Huedin, în
Școala Gimnazială Specială Huedin.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor pentru organizarea concursului
 pentru  ocuparea postului  de  asistență  medicală  pe  durată  determinată  în  cadrul  laboratorului  de
analize medicale din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.
           7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din Statul de Funcții al
Spitalului Orășenesc Huedin.

       8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea  trasformării unor posturi de asistent medical PL,
în asistent medical principal, din Statul de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin.

       9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de curătire și întreținere a păsunii,  a
depunerii  cererii  la  APIA,  pentru  suprafața  de  275,  23  ha,  și  împuternicirea  primarului  pentru
demersurile către APIA și gestionarea subvențiilor alocate.

    10.Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a Regulamentului de Funcționare a
Cimitirului Orașului Huedin.

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


