
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)

31.10.2014 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 31.10.2014  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 contului de execuție bugetară pe secțiunea de funcționare și
secțiunea de  dezvoltare a orașului Huedin la data de 30.09.2014.

                   2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local pe trim. IV- 2014, cu suma de 238.000
lei.

         3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local pe trim. IV- 2014 cu suma de 11.300
lei.

       4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  de venituri și cheltuieli pe anul 2014  cu
suma de 300.000 lei.

                        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare pe trim.IV 2014 din bugetul local
al orașului Huedin și rectificarea bugetului local cu suma de 6000 lei.

                   6.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării  capitalului social al SC Transim SA Huedin, cu suma de
300.000 lei, reprezentand un număr de 120.000  acțiuni, la o valoare de 2,5 lei/acțiune.

                       7.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al orașului
Huedin  pe trim. IV 2014, cu suma de 392.200 lei.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul Domeniului Public al Orașului Huedin, a
Investiției,, Centrul Civic,, - reamenajare zona centrală a orașului – etapele 1, 2, 3 , în suprafață totală de 12.730 mp.

               9.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Calendarului Procedurii privind Delegarea Gestiunii
Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Orașului Huedin.

                 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocării sumei de 200.000 lei, in vederea realizării Studiului de
Fezabilitate pentru proiectele de investiții propuse în programul  de Achizitii Publice  pentru anul 2015.              

11.Proiect  de  hotărâre privind aprobarea modificării și  completării Actului Constitutiv și  al  Statutului
Asociației de Dezvoltare   Intercomunitară ECO- METROPOLITAN CLUJ și  desemnarea  reprezentantului orașului
Huedin să semneze modificările și completările prezentate. 

                       12.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei cu nr. Top.ing. 3364/1/1/1/1 , din C.F 606
– Huedin, reprezentând târgul de animale.

                    13.Proiect de hotarare privind aprobarea modificării cap. III, art.3,, Durata contractului,, din Contractul de
Inchiriere nr. 6900/2013, încheiat cu, Clubul Copiilor Huedin din cadrul Palatului Copiilor Cluj, în sensul suspendării
valabilității contractului pe perioada de vară, respectiv 01.07 – 01.10(perioada când se desfășoară activitățile pentru
care a fost încheiat contractul).

                   14.Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului gratuit la Sala de Sport din P.ţa Republicii nr. 42 – 48,
pentru pregătirea echipei de fotbal  din cadrul Liceului O.Goga Huedin şi a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin, în
zilele de marţi de la orele  15 – 17 şi vineri  de la orele 15 – 17,  pe  perioada anului şcolar 2014 – 2015. 

      15.Proiect  de hotărâre privind  aprobarea casării  și  scoaterii  din gestiune a  mijlocului fix  (APARAT DE
INSTALAȚIE  MOBILĂ RONTGENDIAGNOSTIC tip SIREMOBIL 2000 - ), de la Laboratorul de Radiologie și Imagistică
din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.
                16. Proiect de  hotărâre privind aprobarea  modificării  Organigramei  și Statului de Funcții al Aparatului de
Specialitate al Primarului Orașului Huedin,  prin introducerea unor posturi.

                         17.Poiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în chirie apartamentul  ANL situat în orașul Huedin, str.
Aleea 1 Mai, nr. 6 ap. 9, d.nei Tamas Andrea  care este pe poziția nr. 2 în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 92
din 30.05.2014.

               18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic pentru  documentele create de Unitatea
Administrativ Teritorială Huedin.

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

Nr.  422/28.10.2014

PRIMAR, Avizat SECRETAR,
                              Dr. Mircea MOROŞAN                           Dan COZEA




