
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 Ordinară  din data de (joi) 31.07.2014, ora 10,00

             Primarul Orasului  Huedin, Dr. Mircea Moroşan, investit în această funcţie prin Sentinţa Civilă nr. 
234/2012, 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 oricăror 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 şedinţă Ordinara în data de
31.07.2014, ora  10,00  la sediul acestuia 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 
secțiunea  de dezvoltare  al orașului Huedin la data de 30.06.2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru organizarea, derularea și atribuirea  contractelor
de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică al orașului Huedin, prin modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 87/30.05.2014. 
              3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului procedurii pentru delegarea gestiunii serviciului public
de alimentare cu energie termică al orașului Huedin, prin modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/25.06.2014. 
            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformarii postului de  asistent medical principal M (medii) în
post de moașă S(studii superioare) din cadrul secției de Obstretică Ginecologie și scoaterea postului la concurs,( poz.
64 din Statul de Funcții) în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.
              5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferarii postului de infirmieră din cadrul  compartimentului A.T.
I,   în  cadrul  secției  de Medicină Internă și  scoaterea postului la concurs, post cu normă întreagă pe perioada
nedeterminată (poz. 115 din Statul de Funcții) în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  transformarii  postului  de  economist  din  cadrul  Serviciului
Financiar Contabil – Administrativ,  în post  de economist IA(poz. 214 din Statul de Funcții)  în  cadrul Spitalului
Orășenesc Huedin.
          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării locuinţei sociale  din fondul locativ de stat,  situată în
Huedin str. Republicii nr. 8, Bl. B3, ap.19, d.lui Ciubotaru Ciprian.
               8. Informare privind îndeplinirea H.C.L pe luna iunie 2014
               9.. Probleme curente ale Administraţiei Publice Locale.
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   PRIMAR,       Avizat SECRETAR,
                 Dr. Mircea MOROŞAN            Dan COZEA


