
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 ,, de îndată ” pentru  data de (luni)

08.04.2013 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  ,,de  îndată”  pentru  data de 08.04.2013 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 detalierii sumelor prevazute in bugetul local pe anul 
2013, la Capitolele Casa de Cultura, Sport, Tineret, Servicii Religioase, respectiv Alte servicii

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cuantumului  burselor scolare pe anul 2013, defalcare pe 
unitatile scolare si a cuantumului burselor  pe categorii de burse.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii sumelor activitatilor culturale pe anul 2013 in 
organizarea Casei de Cultura - 210.000 lei

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocarii sumelor  prevazute pe anul 2013 la capitolul ,, 
,,Sport,, - 65.000 lei

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocarii sumelor  prevazute pe anul 2013 la capitolul 
,,Tineret ,, - 30.000 lei

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocarii sumelor  prevazute pe anul 2013 la capitolul 
,,Servicii Religioase,, - 40.000 lei

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocarii sumelor  prevazute pe anul 2013 la capitolul ,, 
,,Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei,, - 45.000 lei
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PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                            Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


