
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 (vineri)

22.02.2013, 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 
şedinţa  ordinara din data de 22.02.2013, 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  cotizației pe anul 2013 la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară  Eco- Metropolitan Cluj, respectiv mandatarea d.lui Primar sau a d.nei 
Viceprimar  în acest sens.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare cu Inspectoratul Pentru Situații 
de Urgență Cluj, respectiv a sumei de 150.000 lei, sumă  aferentă bugetului local pe anul 2013, 
pentru repararea acoperișului imobilului - sediu Formatia de Pompieri Huedin.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 80.000 lei din bugetul pe anul 2013, 
pentru achizitionarea unui teren în suprafața de 1613 mp situate în P.ta Republicii nr. 8.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatulu cu Asociația Actived 2013 pe  perioada 
februarie – decembrie 2013.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Parteneriatului și pe anul 2013  cu  Asociația 
Gheorghe Muresan,  pentru derularea proiectului ,, Educatie prin sport, programe de baschet 
pentru copii cu vârsta între 7 – 10 ani,, respectiv  alocarea sumei de  1.500 lei, pentru derularea 
acestui proiect.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Huedin la 
01.01.2013. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în conditiile legii, de către Liceul Teoretic ,, O 
Goga Huedin , a două sali pentru organizarea cursului de formare continuă a profesorilor  de 
limba română.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafetei  unor contracte de închiriere a 
medicilor de familie din cadrul  fostei Policlinici.

9. Proiect  de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul pe anul 2013, a sumei de 200.000 lei ,
pentru Spitalul Orasenesc Huedin, în vederea realizării obiectivului,, Ecologizarea depozitului de 
combustibil,, . 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de asisitent medical 
temporar vacant în cadrul Spitaluluui Orasenesc Huedin.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Associația  Caritas Eparhial 
Greco Catolic Cluj.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
172/2012.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1.060 lei cu titlu de ajutor de 
înmormântare  fam. Lăcătuș Marioara.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 941 lei cu titlu de ajutor de 
înmormântare familiei  Bodea Nicolae.

15. Informare privind îndeplinirea Hotararilor Consiliului Local  pe luna decembrie 2012.
16. Probleme curente ale administrației publice locale.

Nr. 75/20.02.2013

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                            Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


