
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)

30.05.2014, 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 30.05.2014, 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 aprobarea Studiului  de Oportunitate al Delegării  Serviciului 
Public de Transport Distribuție și Furnizare a Energiei Termice în Sistem Centralizat în Orașul Huedin.
            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu 
Energie Termică al Orașului Huedin.  
                    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului Public de 
Alimentare cu Energie Termica al  Orasului Huedin.
                    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului Cadru de Delegare a  Serviciului Public 
de Alimentare cu Energie Termica al  Orasului Huedin.
                    5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind organizarea, derularea si 
atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica al 
orasului Huedin.
                    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea formării comisiei de evaluare conf art .14 din  
Procedura privind organizarea, derularea si atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu energie termica al orasului Huedin.
                    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Calendarului procedurii privind delegarea serviciului
public de alimentare cu energie termica al orasului Huedin.
                    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Mandatarii Primarului Orasului Huedin pentru 
semnarea Contractului Cadru de Delegare a  Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica al  
Orasului Huedin.
           9 .Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii  la concurs a unui post de kinoterapeut 1/2 
normă pe perioada nedeterminată, din cadrul  Laboratorului  de Recuperare Medicină Fizică și 
Balneologie.

 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de asistent medical pe 
perioadă nedeterminată, din cadrul  secției  de Medicină Internă.  
         11.Proiect de hotarare privind aprobarea listei  solicitantilor de locuinte pentru tineri destinate 
inchirierii,  construite prin A.N.L care au acces la locuinte.

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  listei solicitantilor cu privire la stabilirea ordinii de 
prioritate în soluționarea cererior de locuinte pentru tineri,  destinate inchirieri,  construite prin ANL.
                 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de concultare publică pentru Regulamentul
privind organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orașului Huedin.

        14. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna  aprilie 2014.
        15. Probleme curente ale administrației publice locale.
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PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                            Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


