
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 )

25.10.2013, 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 ( vineri ) 25.10.2013, 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  rectificării bugetului local pe anul 2013,  cu suma de  70.000 lei.
2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013, cu suma de 70.000 lei. 
3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013.
4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului  de Execuţie Bugetară  pe Secţiunea  de Funcţionare şi 
Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 30. 09.2013.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii valorii obiectivelor din domeniul public al Orașului 
Huedin, în urma lucrărilor realizate în anul 2012.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  transformării postului de  asistent medical principal cu 0.5 normă 
( vacant în Statul de funcții la poziția 22, Secția de medicină Internă), în post de asistent social, în vederea 
întregirii normei de  de lucru,  (poziția 98 din Statul de funcții, Sectia Pediatrie), în cadrul Spitalului Orășenesc 
Huedin. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post de asistent medical din cadrul Laboratorului
de Analize Medicale(vacantat la data de 01.10.2013 ),  în post de medic în specialitatea A.T.I , la Spitalul 
Orășenesc Huedin și scoaterea la concurs a postului de medic A.T.I conform O.U.G nr. 77/2013, în cadrul 
Spitalului Orășenesc Huedin.
8. Proiect de hotărare privind aprobarea  închirierii în condiţiile legii,  a două spații situate în incinta 
Policlinicii Huedin( P.ța Republicii nr. 6 – 8 ),  etajul I, corp A, aripa de est, în suprafață totală de 44,57 mp, 
suprafață compusă din 2 încăperi,  a  Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea 
spaţiilor respectiv conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Ințelegerii de Colaborare între  Orașul Huedin - Romania şi Comuna 
Tepe – Ungaria.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  trecerii din domeniul privat al orașului, în domeniul public , al 
locuințelor sociale aflate în administrarea Consiliului Local Huedin,  și modificarea valorilor de inventar al 
acestora.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul public  al orașului Huedin,  a terenului în 
suprafață de 520 mp – cu destinația de stradă,  teren înscris în Cartea Funciară sub nr.  51025 - Huedin, nr. 
Cadastral 51025, și aprobarea valorii de inventar în sumă de  30.160 lei, respectiv acordarea denumirii de ,, ing. 
AUREL LAZEA ”  a străzii în suprafață  de 520 mp.
12. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local Huedin  pe luna septembrie  2013.
13. Diverse

Nr. 501/22.10.2013

                                      PRIMAR,         Avizat SECRETAR,
                             Dr. Mircea MOROŞAN                 Dan COZEA


