
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)

31.05.2013, 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 31.05.2013, 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  contului de execuție bugetară pe secțiunea de 
funcționare și dezvoltare a orașului Huedin la 31.03.2013.
        2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 la SC 
Transim SA.
        3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii liniei de credit  la  SC Crișul Huedin SA , de la 
CEC Bank,  pe o perioadă de 12 luni, menținerea garanțiilor, împuternicirea A.G.A și a directorului  în 
acest sens.
        4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului  manifestărilor  cultural – artistice , 
organizate cu ocazia zilei de 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului.
        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  complectării unor contracte de închiriere pentru unele 
spații  adiacente din cadrul  Policlinici Huedin.
        6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării art.1 din H.C.L. nr. 58/2013 privind 
stabilirea  termenului limită de depune a dosarelor pentru locuințe sociale.
        7.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de îmormântare în cuantum de 
540 lei. 
        8.Proiect  de hotărâre privind aprobarea stabilirii tarifului de închiriere a Parcului  din str. 
A.Iancu pentru diferite evenimente.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii amplasamentelor și a perioadei de închiriere  
pentru amenajarea unor terase comerciale în anul 2013.
              10.Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocării unei sume pentru Asociația Creștină ,, Adăpost,,
Huedin, în vederea derulării proiectului ,, Asigurarea unei mese zilnice pentru copiii defavorizați cu risc 
crescut de abandon școlar, în cadrul Căminului de zi Adăpost  Huedin,,.
              11.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a păsunii orașului 
Huedin.
              12.Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna aprilie 2013.
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PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                            Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


