
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)

29.03.2013, 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 29.03.2013, 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  efectuării lucrărilor de curățire și întreținere a pășunii
 orașului Huedin, pe anul 2013, de depunere a cererii la APIA pentru suprafata de 286,89 ha, respectiv 
împuternicirea Primarului Orașului Huedin în gestionarea acestei cereri cu APIA Cluj.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a unor mijloace de transport în 
cadrul Primăriei Orașului Huedin.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii în condițiile legii, a unui amplasament în 
suprafață de 1 mp, str. Vladeasa nr. 1 pentru amplasarea unui aparat de înghețată, a caietului de 
sarcini  respectiv a contractului de închiriere.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii în condițiile legii a unui amplasament în 
suprafață de 6 mp în P.ța Republicii nr. 38( în față la Raiffeisen Bank Huedin), pentru amplasare 
chioșc înghețată, a caietului de sarcini și a contractului de închiriere.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local  nr. 11/2013, 
acordarea în administrarea Liceului Tehnologic Vladeasda Huedin , a terenului cu gazon sintetic, 
respectiv de stabilire și virare a procentului din încasări  către Primăria Huedin.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării unor contracte de închiriere a medicilor de 
familie în cadrul fostei Policlinici Huedin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților școlare de învățământ pe anul 2013 – 
2014.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții la Spitalul Orășenesc Huedin la 
01.03.2013 și a unor modificări efectuate în acest stat de funcții.

9. Proiect  de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în Organigrama și a Statului de Funcții al 
Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin a postului vacant de șef serviciu 
S.P.C.L.E.P Huedin.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din H.C.L nr. 171/2012 privind caietul de
sarcini pentru organizarea licitației de închiriere a unui amplasament în suprafață de 12 mp, in 
P.ta Republicii nr. 8 ( chioșc alimentar). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local Huedin,  
pentru organizarea adunăriii populare de alegere a delegatului sătesc al  localității Bicalat.

12. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna februarie 2013.
13. Probleme curente ale administrației publice locale.

Nr. 108/26.03.2013

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                            Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


