
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)

30.08.2013, ora 8,00

          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 30.08.2013, ora 8,00,  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. 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  excuției bugetului de venituri  și cheltuieli pe secțiunea

de funcționare și secțiunea de dezvoltare a orașului Huedin la data de 30.06.2013.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.1 al contractului deînchiriere nr.

5202/2013 cu ,, comercializare și alte produse alimentare și nealimentare,,.
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii în condițiile legii a unui teren în suprafață de

14 mp pe str. Vladeasa nr. 5, pentru amplsarea unei constructii demontabile depozitare marfuri,
 a Caietului de Sarcini și a Contractului de Inchiriere.

5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea imputernicirii d.lui Primar sau d.nei Viceprimar pentru
semnarea la Notariat a Contractului de Donație pentru un amplasament cu destinația de stradă.

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii obligativității, în sarcina proprietarilor
imobilelor atât persoane  fizice cât și persoane juridice, de racordare a imobilelor pe care le dețin
la rețeaua de canalizare a orașului Huedin.
      7. Proiect de hotărare privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei Asociației Sportive Vladeasa
Huedin, pentru susținerea activităților sportive  pe anul 2013.
        8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 400 lei  pentru acoperirea cheltuielilor
de participare la Concursul de Ceramică pentru copii  ,,COCOȘUL DE HUREZ” , Asociației Actived 2013
Huedin.
       9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea  stabilirii chiriei în cuantum de 450 lei/lună, pentru un
spațiu în suprafață de 79,80 mp situat în incinta  Școlii cu 16 săli de clasa, pentru desfășurarea  activității
cercului de Judo, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației și a Contractului de Inchiriere.
        10.  Informare cu privire la  pregătirea unităților școlare din orașul Huedin, pentru începerea noului
an de învățământ 2013 – 2014.
        11.  Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local Huedin  pe luna iulie 2013.

12. Diverse

Nr. 437/23.08.2013

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                            Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


