
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 (miercuri  )

30.04.2014 ora 14,00

          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  extraordinară din   
data de 30.04.2014 ora 14,00  la sediul acestuia din  str.Horea nr.1 cu următoarea 

O R D I N E   D E   ZI
     

                          1.     Proiect de hotarare privind aprobarea  rectificarii bugetului Consiliului Local pe anul 2014, cu suma de  
870  mii lei.

                   2.     Proiect  de hotarare privind aporbarea  Contului de Execuție bugetară pe  Secţiunea  de Funcţionare şi 
Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 31.03.2014. 
                   3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea plății comisionului aferent plății electronice cu cardul,  a                 
impozitelor și taxelor locale.

                           4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L nr. 57/2014.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor obiecte de inventar deteriorate,

în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.
6. Proiect  de hotărâre privind aprobarea scoaterii din  funcțiune a unor  mijloace fixe  corporale  in

cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare la 31.12.2013 al SC Transim SA( Bilanț,

Cont de profit și pierderi) și repartizarea profitului  în sumă de 3099 lei.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizării unui  spațiu pentru Filiala Locala a Partidului

Miscarea Populară.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului  Manifestarilor Cultural Artistice și Sportive

organizate  cu  ocazia  ,,  Zilelor  Huedinului  –  In  Florar  la  Huedin,,  în  perioada  30.05  2014  –
01.06.2014, acordarea premiilor în cunatum de 250 lei pentru  familiile care aniversează ,,50 ani de
căsătorie,,  respecitv a premiilor în cuantum de 500 lei pentru persoanele care au împlinit vârsta de
100 ani.

10. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  introducerii  în  Calendarul  activităților  culturale,  a
Comemorării Eroilor Neamului,  cu ocazia sărbătorii   Inălțării Domnului. 

11. Proiect de  hotarare privind aprobarea Structurii  Serviciciilor și a Biroului,  la Spitalul Orașenesc
Huedin.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea transformării și scoaterii la concurs a unor posturi vacante
sau temporar vacante la Spitalul Orășenesc Huedin.

13. Proiect  de hotarare privind aprobarea rezilierii Contractului  de comodat  nr.  3684/2014  pentru
spatiu situat in Policlinica Huedin, încheiat cu, Crucea Roșie și repartizarea altui spațiu în cadrul
Policlinici Huedin. 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului  de Organizare si Desfașurare a activitații
Salii de Sport al orașului Huedin.

15. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  inchirierii  in  conditiile  legii,  a  unor  spatii  in  cadrul
Policlinicii, a Caietului de Sarcini și a Contractului de Inchiriere.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii in luna decembrie 2014, a târgului de animale,  la
data de 14.12.2014.

17. Proiect  de  hotarare  privind aprobarea  Decernării  Titlului  de  Cetățean de  Onoare  al  Orasului
Huedin, d.lui pr. Dorel Pușcas.

18. Informare cu  privire la îndeplinirea Hotarârilor Consiliului Local Huedin pe luna martie 2014.
19.  Probleme curente ale administratiei publice locale.

Nr.  153/24.04.2014

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                              Dr. Mircea MOROŞAN                           Dan COZEA




