
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)

26.04.2013
          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 26.04.2013, 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

445.000 lei.
        2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea situațiilor financiare(Bilanț de venituri și cheltuieli,

Contul de profit și pierdere pe anul 2012),  la SC Transim SA.
        3.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din gestiune a unor mijloace fixe,  respectiv a

unor obiecte de inventar propuse a fi scoase din gestiune de la Spitalul Orășenesc Huedin. 
        4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L nr. 175/2012 și stabilirea

zonei D,  pentru str. Soarelui în vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale.
        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  transmiterii suprafeței de 8.200 mp din proprietatea

publică a orașului Huedin în administrarea Consiliului Judetean  Cluj, pentru amenajare drum acces – 
Stație de Compactare Deșeuri.

        6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  criteriilor de pnctare,  pentru soluționarea
cererilor de locuințe sociale din fondul locativ de stat.

        7.Proiect de hotărâre privind aprobarea  stabilirii perioadei de depunere a dosarelor  în vederea
alcătuirii listei de priorități a solicitanților de locuințe sociale.

        8.Proiect  de hotărâre privind aprobarea majorării  tarifului de închiriere a Sălii de nunți,
respectiv a Căminului Cultural Bicalatu.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocării sumei de 1.500 lei pentru activitățile Culturale,,
Dorurile mele,, , a majorării de la 6.000 lei  la 12.000 lei,  a cuantumului  sumei destinată pentru  
,,Colaboratori,, respectiv a sumei de 3.000 lei pentru finanțarea Programului  Educațional,, Bune 
Maniere,, pentru tineri din grupuri dezavantajate a comunității de rromi, activități în cadrul 
manifestărilor organizate de Casa de Cultură Huedin, a cărui fond de rezervă rămas este de 4.500 lei.
                10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1.500 lei pentru activitățile 
desfășurate de corul de copii al Bisericii Reformate Huedin.
                11.Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii prețului biletelor la spectacolele care vor fi 
organizate la Casa de Cultură Huedin.
                12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirirerii în condițiile legii,  a două cabinete 
medicale respectiv spațiu adiacent acestor cabinete în cadrul Policlinici din P.ta Victoriei nr. 6-8 , a 
Caietului de Sarcini  și a Conținutului Contractului de Inchiriere.
                 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei, pentru achiziționarea unor
articole sportive( mese de tenis), la Sala de Sport a  școlii noi cu 16 săli de clasa, P.ta Republicii nr.  42 – 
48.
                 14.Proiect de hotărâre privind  aprobarea transformării unor posturi de personal didactic, 
respectiv nedidactic în cadrul Liceului Teoretic ,, O.Goga,, Huedin.
                 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea  promovării a două persoane angajate în cadrul 
Liceului Tehnologic ,,Vladeasa,, Huedin.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și complectării art.1 din H.C.L nr. 28/2013 
și stabilirea procentului de 50% din cuatumul chiriei care va fi achitată de Liceul Teoretic ,, O.Goga,, 
Huedin bugetului local,  în urma închirierii a două săli de clasa.
                17.Proiect de hotărâre  privind aprobarea desemnării  reprezentantului  C.L.H în Comisia de 
Evaluare a Calității,  la Liceul Teoretic,,  O.Goga,,  Huedin. 
                18.Proiect de hotarare privind aprobarea  Programului manifestărilor organizate cu ocazia 
Zilelor Huedinului ,, In Florar la Huedin,, - Editia a XIV -a. 
                19.Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna martie 2013.

Nr. 132/22.04.2013
PRIMAR, Avizat SECRETAR,

                            Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


