
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 ordinara din   data de (joi)

19.12.2013, ora 16,00

          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
şedinţa   ordinara  din  data  de  (joi)19.12.2013 ora  16,00  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  Programului  Manifestarilor Culturale  organizate cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   cotizației  pe  anul  2014,  pentru  susținerea
activităților Asociației de Dezvoltare ECO- METROPOLITAN CLUJ.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  alocării  sumei  de  1.500  lei,  pentru  servicii
reprezentare – acțiuni instanță.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii în condițiile legii,  a două spații în cadrul
Policlinicii Huedin, a Caietului de Sarcini și a conținutului Contractului de Inchiriere.

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   documentației   vizării  dumentației  pentru
actualizare Plan Urbanistic General.

6. Proiect de  hotărâre privind aprobarea  încadrării  străzilor ,,ing. Aurel Lazea, str. Nordului
în ,,zona D,,.

7. Proiect de hotărare privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui teren în suprafață
de 12 mp,  în. P.ța Republicii  nr.  42 – 48 (lângă pârâul Domoș), a Caietului de Sarcini și a
continutului Contractului de Inchiriere.

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  introducerii  în  Inventarul  bunurilor  care  aparțin
Domeniului Public  al Orașului, a suprafeței de 10.413 mp, și a valorii de inventar adiacent
amplasamentului  depozitului de deșeuri neconforme Huedin.

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Listei de priorități   în repartizarea locuintelor din
fondul locativ de stat.

10. Informare  privind indeplinirea H.C.L pe luna noiembrie 2013.
11. Diverse
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PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                            Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


