
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)

24.01.2014, 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 24.01.2014, 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  declararea ca vacant al locului  de consilier local al d.lui Csudom 
Francisc și  validarea în locul vacant al  d.lui  Kapitan Zoltan. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Contului de execuție bugetară pe secțiunea de dezvoltare a 
orașului  Huedin la data de 31.12.2013.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  introducerii unor obiective în domeniul public al orașului 
Huedin și a valorii de inventar al acestora.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii pe anul 2014,  a Acordului de cooperare cu 
Inspectoratul Pentru Situații de Urgență Cluj, și alocarea sumei de 60.000 lei pentru reparații la 
sediul  administrativ din str. Vladeasa nr. 35.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocării sumei de 80.000 lei din bugetul pe anul 2014, 
pentru achiziționarea unui teren în suprafață de 1.613 mp în str. Republicii nr. 8, pentru amenajare 
boxe speciale pentru  lemne de foc.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Prococolului de Cooperare încheiat cu Inspectoratul de 
Poliție Județean Cluj (Poliția Huedin), și alocarea sumei de 70.000 lei pentru cofinantarea 
echipamentelor și materialelor  necesare înlocuirii sistemului de încălzire pentru sediul Poliției 
Huedin din str. A.Iancu nr. 7.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bugetului de venituri și cheltueili al SC Tetarom SA Cluj, a 
Raportului semestrial – semestrul II 2013,  asupra activității Consiliului de Administratie,  respectiv 
împuternicirea votării  ,, pentru ,, la ședința AGA din data de 17.01.2014.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocării sumei de 200.000 lei din bugetul local pe anul 2014
către Spitalul Orășenesc Huedin, în vederea  realizării  lucrărilor de izolare termică  a clădirii noi a 
Spitalului Orășenesc Huedin.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unor spații în suprafață totală
de 25,51 mp,  spații  situate în incinta Policlinicii Huedin din P.ța Victoriei nr. 6 – 8, a Caietului de 
Sarcini pentru organizarea licitației și a modelului  Contractului de închiriere a spațiilor.
10. Proiect  de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unor spații în suprafață de 
33,57 mp, spații  situate în incinta Policlinicii Huedin din P.ța Victoriei nr. 6 – 8, a Caietului de Sarcini
pentru organizarea licitațeiei și a modelului  Contractului de închiriere.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  Pateneriatului  pe anul 2014  între  Consiliul 
Local și Clubul Copiilor Huedin, pentru realizarea unor activități educative, culturale, artistice, 
științifice și sportive.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Prelungirii  Parteneriatului educativ între Consiliul Local 
și Asociatia ,, Actived 2013 Huedin,,  pe anul 2014, pentru realizarea  unor activități educative, 
cultural – artistice, tehnico – aplicative și sportiv – turistice,  în rândul tinerilor  din învățământul 
preuniversitar din orașul Huedin.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarrea închirierii în condițiile legii a suprafeței de 4 mp în P.ța 
Victorie nr. 6 – 8 , pentru  amplasare chioșc vânzare presă, a Caietului de sarcini pentru organizarea 
licitației și a  modelului Contractului de închiriere.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului manifestărilor cultural artistice al Casei de 
Cultură pe anul 2014.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea  desemnării reprezentantuluoi Consiliului Local Huedin în
Comisia de jurizare a nominalizărilor  și desemnarea câștigatorilor la Gala premiilor de excelență
,, Pași spre viitor,, al  Asociatiei Actived 2013 Huedin.
16. Proiect de hotarare privind aporbarea prelungirii asocierii și pe anul  2014 cu Asociația 
Gheorghe Mureșan,  și alocarea sumei de 1.500 lei lunar,  pe o perioada de 10 luni .



17. Proiect de hotarare privind aprobarea  constituirii unei comisii pentru stabilirea 
amplasamentelor pe domeniul public al orașului, destinate amplasării de chioșcuri, tonete sau 
terase.
18. Proiect de  hotăre privind aporbarea  angajării unui număr de 15 muncitori ecologisti cu plata 
cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și subvenții pe anul 2014, pe duratata determinată,  
în vederea realizarii  programului de ecologizare  a orasului.
19. Proiect de hotarare privind aporbarea modificarii Organigramei si Statului de Functii al 
aparatului de specialitate al Primarului Orasului Huedin,  prin crearea unui agent de pază și radierea
unui post vacant  de la serviciul amenajarea teritoriului și protecție civilă.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea subvenționării din bugetul local pe anul 2014 pentru 
chiriașii locuințelor sociale, a diferentei  între nivelul chiriei și nivelul venitului net lunar.
21. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna  decembrie 2013.
22. Prezentarea activitatii Asociatiei ,,  Actived 2013 Huedin,, – Power Point. 
23.Probleme curente ale administrației publice locale.
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PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                            Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


