
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 (marți )

30.09.2014 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  extraordinară din   
data de 30.09.2014 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 hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. IV  2014, cu suma de 36.000 
lei.

                      2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru Serviciile publice de întreținere a curățeniei 
pe spațiile publice din Orașul Huedin. 

                               3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocării sumei de 50,000 lei din bugetul local al Orașului 
Huedin , pentru campania de sterilizare și microcipare înregistrată pentru câinii cu și fără stăpân, pe perioada 
septembrie 2014 – septtembrie 2015.

                               4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii îndemnizației în cuantum de 100 lei/lună, pentru 
fiecare membru al Consiliului de Administrație la SC Transim SA Huedin.

                        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționarii unor cantități de rumeguș și  deșeuri din lemn 
de către SC Transim SA Huedin, în vederea livrării agentului termic pentru sezonul de iarnă 2014 – 2015.

                        6.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii in condițiile legii, a unui spațiu situat la subsolul 
Primăriei Orasului Huedin, str. Horea nr. 1, in suprafața totală de 49,57 mp, în vederea efectuării  de activități 
de alimentație publică( restaurante, bufet expres). 

                       7.Proiect de hotarare privind aprobarea reconfirmării reprezentantilor Consiliului Local Huedin în 
Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare a calității la Liceul Teoretic O. Goga Huedin pentru anul 
scolar 2014 – 2015.

  8.Proiect de hotarare privind aprobarea reconfirmării reprezentantilor Consiliului Local Huedin în 
Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare a calității la Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin pentru 
anul scolar 2014 – 2015.

                       9.Proiect de hotarare privind aprobarea  Proiect de hotarare privind aprobarea reconfirmării 
reprezentantilor Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare a calității la 
Gradinita ,, Prichindeii Veseli Huedin pentru anul scolar 2014 – 2015.

                       10.Proiect de hotarare privind aprobarea  Proiect de hotarare privind aprobarea reconfirmării 
reprezentantilor Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare a calității la 
Clubul Copiilor Huedin pentru anul scolar 2014 – 2015.

                       11.Proiect de  hotarare privind aprobarea  Proiect de hotarare privind aprobarea reconfirmării 
reprezentantilor Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare a calității la 
Scoala Postliceala  Henri Coandă Huedin pentru anul scolar 2014 – 2015.

                       12.Proiect de hotarare privind aprobarea cuprinderii in rețeaua școlară a orașului Huedin, a Școlii 
Postliceale ,, Henri Coandă,, pentru anul scolar  2014 – 2015.

                       13.Proiect de hotarare privind aprobarea transformării postului de ingrijitoare de curățenie din cadrul 
Sectiei de Pediatrie și scoaterea postului la concurs respectiv scoaterea la concurs a postului de îngrijitoare de 
curățenie din cadrul sectiei de Medicină Internă la Spitalul Orășenesc Huedin.

                   14.Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțării obiectivelor de investiții de către Consiliul Local
Huedin, propuse a se realiza în perioada 2015 – 2018 de către Spitalul Orășenesc Huedin.

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

                  16.Informare cu privire la stadiul realizării lucrării ,, Actualizarea Planului Urbanistic General al
Orasului Huedin,, .

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

Nr.  389/26.09.2014

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                              Dr. Mircea MOROŞAN                           Dan COZEA




