
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)

25.01.2013, 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 25.01.2013, 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 contului de execuție bugetară pe secțiunea de 

funcționare și de dezvoltare a orașului Huedin,  la data de  31.12.2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului  sumelor destinate subvenționării chiriilor 

locuințelor sociale.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul privat al orașului Huedin, respectiv

a valorii investițiilor ansamblurilor blocurilor de locuinte A.N.L , str.  Gheorghe Doja și Aleea 1 
Mai.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru abonamentele la parcările de 
reședință și parcările publice.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeței și tarifului de închiriere aferente 
chioșcului de ziare din incinta fostei Policlinici.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării  H.C.L nr. 66/2010  respectiv  concesionarea 
directă  către SC Compania de Apă  Somes SA, a   unui amplasament în suprafață  de 515 mp,  pe 
str. B.N. Antal fn, în vederea construirii unui sediu administrativ. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a  limitelor noului intravilan al orașului 
Huedin. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului pe anul 2013,   între Consiliul Local  și 
Clubul Copiilor Huedin, pentru realizarea unor activități educative, cultural  artistice , stiințifice 
și sportive.

9. Proiect  de hotărâre privind aprobarea acordării în folosință și administrare gratuită pe 
perioada 01.02.2013 – 31.12.2013 , Liceului Tehnologic,, Vladeasa,, Huedin, a terenului de sport 
cu gazon sintetic  din str. Horea nr. 78-80.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Huedin.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor cultural artistice și sportive, 

în organizarea Casei de Cultură Huedin,  pe anul 2013.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.4 din H.C.L  nr. 161/2012,   pentru  

corectarea  valorii contabile a celor trei unități din str. Tăbăcarilor nr. 1.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării text din H.C.L nr. 1/2013 privind taxele pentru

închirierea construcțiilor și a terenului din cadrul Pietei Agroalimentare, respectiv pentru 
construcțiile aparținand persoanelor fizice si juridice din cadrul Pietei.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii  textului din H.C.L nr. 1/2013 pentru 
modificarea unor prevederi privind  stabilirea unor taxe  de ocupare a domeniului public. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii unor locuri pentru amplasarea unor containere 
destinate colectarii obiecte de către asocialtia Caritas Eparhial Greco – Catolic Cluj.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii sumei de 800 lei cu titlu de ajutor de 
înmormântare.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Actiune pe anul 2013 pentru executarea unor 
lucrari de către beneficiarii de ajutor social.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de Parteneriat cu RCS – Consulting – furnizor 
de formare profesionala.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii unor locuinte sociale din fondul locativ  de 
stat.

20. Raport de activitate pe perioada lunilor ianuarie – august 2012  la Clubul Copiilor Huedin.
21. Informare privind îndeplinirea Hotararilor Consiliului Local  pe luna decembrie 2012.
22. Probleme curente ale administrației publice locale.

Nr. 21/22.01.2013

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                            Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


