
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)

29.11.2013, 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 ) 29.11.2013, 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 stabilirii impozitelor și taxelor locale pe anul 2014.
         2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local pe anul 2013 cu suma de 
416.000 lei.
         3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013 cu suma de  lei
cu suma de 265.000 lei. 
         4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe  în cunatum de 0,05 lei/mc apă 
potabilă,  în vederea constituirii unui  fond pentru extinderea de rețele apă canal.
         5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocării sumei de 1000 lei,  pentru premierea la un 
concurs interjudetean și la un festival de colinde.
         6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  actualizării valorii de inventar a obiectivului ,, Cămin 
Cultural Bicalatu,, .
          7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii in conditiile legii , a unui teren in suprafata 
de 20 mp pe str. Vladeasa nr. 5, a Caietuui de Sarcini și a Contractului de Inchiriere.
          8.  Proiect de hotărare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinei de prioritate la 
locuintele ANL,  care pot deveni vacante în anul 2013 – 2014.
          9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea  categoriilor și metodologiei de acordare a 
ajutoarelor de urgență.
       10. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării diferenței  între nivelul chiriei și 
nivelul venitului net,  pentru locuințele sociale în anul 2014.
       11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de preluare a dosarelor, formularul de 
încsriere, publicitatea și termenul limită  pentru locuințe ANL.
       12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Grupului local pentru Strategia 
naționala de incluziune a romilor.
       13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 714 lei  cu titlu de ajutor de înmormântare.
       14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii a cinci amplasamente in 
suprafață de 15 mp,  fiecare pentru construire garaje pe str. Gheorghe Doja în incinta blocului ANL.
       15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii de str. Nordului , și introducerea 
in domeniul public  cât și a stabilirii valorii de inventar al acestora.
       16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor  pe domeniul public al orașului 
Huedin pentru investiția ,, Alimentare cu energie electrică a Stației de Transfer Deșeuri Huedin.
       17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Manifestarilor cultural artistice cu 
ocaziea Zilei Naționale a României.
      18. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii cuantumului  lunar al  cheltuielilor cu 
utilitatile,  pentru spațiu inchiriat de Palatul Copiilor la Sala de Sport.
      19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirieii în condițiile legii a două spatii situate în 
incinta Policlinicii, a Caietului de sarcini și a Contractului de închiriere.
      20.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii biroulrilor în cadrul Spitalului Orasenesc 
Huedin, a Organigramei și Statului de functii la 01.11.2013.
      21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea denumriii de parcul ,, PARCUL BARKSAY DOMOKOS,, a 
Parcului Tineretului din str. A.Iancu nr. 41.
     22. Raport de Activitate al Managerului Spitalului Orășenesc Huedin pe perioada 23.11.2010 – 
23.11.2013.
     23.  Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local Huedin  pe luna iulie 2013.
     24.  Diverse
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PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                            Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


