
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)

28.11.2014 ora 13,00

          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 28.11. 2014  ora 13,00  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 casării, scoaterii din gestiune și scăderea din evidențele contabile, a
unor bunuri.

                  2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  programului manifestărilor culturale, organizate cu ocazia Zilei de
1 Decembrie 2014.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării  postului de îngrijitoare de curățenie,  în  post  de
infirmieră, în cadrul Sectiei de Pediatrie și scoaterea la concurs a postului,  respectiv transformarea postului de
asisitent de farmacie principal PL, în asistent de farmacie PL din cadrul farmaciei  Spitalului Orășenesc Huedin.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentului ANL , str. Aleea 1 Mai nr. 6, ap. 9, d.lui
Pleș Constantin.

5.  Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  încheierii  contractului  de  furnizare a  apei  potabile și  canal,
respectiv pentru canalizare cu Compania de Apă Someș SA Cluj, pentru  blocul de locuinte, format din 9 apartamente,
situat în Huedin, str. Fildului nr. 59.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei de priorități în repartizarea locuințelor din fondul locativ de
stat, aflate în proprietatea orașului Huedin.

7.  Proiect  de hotarare  privind  aprobarea   inchirierii  in  condițiile  legii,  prin licitatie  publică,  teren in
suprafata de 15 mp, situat în fata proprietății din str. P.ța Victoriei nr. 39, în vederea  amplasării  unei constructii
provizorii demontabile, pentru comercializare produse de cofetarie,  a  Caietului de Sarcini si  a  Contractului  de
inchiriere a spațiului.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Protopopiatului  Ortodox Român –
Huedin, pentru organizarea  unui concert de colinde, cu ocazia sarbatorilor  de iarnă, in sumă de 4000 lei .

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea art.1, lit.c din HCL nr. 96/2014 și desemnarea d.lui
Lung Ioan in  locul d.lui Tămaș Dorin ,  ca membru de rezervă al  comisiei  de evaluare a ofertelor  in  derularea
procedurii de licitatie publica deschisa și de negociere directă, in vederea atri8buirii Contractului de Delegare  a
Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie termică in orasul Huedin.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale
si alte asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicate in anul 2015.

11.Informare cu  privire la îndeplinirea Hotarârilor Consiliului Local Huedin pe luna septembrie 2014 .
12. Probleme curente ale administratiei publice locale.

Nr.  479/24.11.2014

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                              Dr. Mircea MOROŞAN                           Dan COZEA




