
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 (vineri )

28.02.2014, 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 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  ordinară din   data 
de 28. 02.2014 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 criteriilor de punctaj pentru soluționarea cererilor pentru locuințele 
sociale, repartizarea acestora, formularul tip privind solicitarea de înscriere pe listă, actele necesare, stabilirea datei 
limită de depunere a cererilor și a datei de referință  față de care se calculează punctajele, inclusiv modalitatea de 
informare a solicitanților.

                   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării  Hotărârii Consiliului Local nr. 150/2013 .
        3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea revocării art. 2din Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2013 privind     
formularul de înscriere pe lista de priorități  la locuințele A.N.L  al actelor necesare,  și modificarea art.4 din HCL nr. 
153 pentru stabilirea datei limită de preluare a dosarelor  pentru locuințele ANL.
        4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea constituirii Consiliului Consultativ pentru Protecția  Consumatorilor.
        5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii in conditiile legii a suprafeței de 438,71 ha pășune,                    
Regulamentul de pășunat, capacitatea de pășunat și prețul de pornire a licitației.
        6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea repartizării a două locuințe sociale.
        7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea aderării Consiliului Local Huedin la ,, Asociația Grupul de Acțiune 
Locală Napoca Porolisum,, a Actului constitutiv și statutului,  mandarea Primarului orașului Huedin de a reprezenta 
interesele in cadrul asociatiei.
        8..Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2014, al aparatului de 
spe  cialitate al Primarului orașului Huedin.

         9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de aprovizionare a populatiei pentru situații deosebite.              
10.       Proiect de hotărâre privind  aprobarea  reorganizării  structurii organizatorice al Spitalului Orășenesc 
Huedin.
       11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  modificării Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin.
       12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea inchirierii in conditiile legii a unor  spații situate în incinta Policlinicii 
Huedin,   în suprafață de 25,20 mp,  pentru   amenajarea unui  cabinet medical, a Caietului de sarcini și a modelului 
Contractului de inchiriere..

                13.Proiect de hotărâre privind  aprobarea avizării favorabile a rețelei școlare a unităților de învățământ care vor 
funcționa la nivelul orașului Huedin în anul 2014 – 2015.
       14.Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării anuale în data de 6 Mai a ,, Zilei Comunității Evreești din 
Huedin,,.
       15.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
orașului Huedin, a pozitiilor 252, 253, 254, 259 privind suprafețele și valoarea de inventar al ternurilor respective.
       16.Proiect dde hotarare privind reglementarea amplasarii de tonete sau terase noi pe anul 2014.
       17.Proiect de hotărâre privind  aprobarea detalierii sumelor prevăzute în bugetul pe anul 2014, pe activități la 
capitolele – Casa de Cultură, Sport, Tineret, Servicii Religioase și alte servicii în domeniul culturii, recreerii și 
religiei, în funcție de solicitările primite, pentru desfășurarea diferitelor manifestări cultural artistice și  cultelor 
religioase.

         18. Informare cu privire la indeplinirea HCL pe luna ianuarie 2014.
                 19. Diverse

Nr.  87/25.02.2014

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                              Dr. Mircea MOROŞAN                           Dan COZEA


