
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 26.02.2016, ora 13,00)l  a

sediul acestuia din  str. Horea nr.1 ( sala de ședințe)

              Primarul Orașului  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 puțin o dată pe lună, în şedinţe extraordinare ori de câte ori situaţia o impune, sau ,, de îndată,, 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, cu următoarea 

           O R D I N E   D E   ZI

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestarilor cultural artistice și sportive pe naul 2016, în

organizarea Casei de Cultură Huedin.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului și avizului pentru documentația tehnică depusă de Compania

de Apă Someș SA, pentru derularea ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele

Cluj și Sălaj, în perioada 2014 – 2020,, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul I 2016, cu suma de 10.000 lei.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de execuție bugetară pe secțiunea de funcționare și secțiunea

de dezvoltare a orașului Huedin,  la data de 31.12.2015.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizației pentru anul 2016 a orașului Huedin la susținerea activităților

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO – METROPOLITAN.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctaj, a formularului tip, a datei limită de depunere și a

datei de referință,  pentru calcularea punctajelor în soluționarea cererilor de locuințe sociale și cele din fondul locativ de

stat, în vederea repartizării acestora în regim de închiriere, pe anul 2016.

7.Proiect  de  hotărâre privind  modificarea  Regulamentului  de  eliberare a  acordului  de  funcționare pentru

desfășurarea unor activități comerciale, aprobat prin  H.C.L  nr. 170/2015.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei 13 la Regulamentul privind regimul finanțărilor

nerambursabile din fondurile bugetului local,  apobat  prin H.C.L nr. 10/2015,  pentru  anul 2016 cu ,,  activități de

asistență socială, cantină socialăa,, .

9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L nr. 129/30.10.2015 privind aprobarea  nivelurilor

pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale si alte taxe asimilate acestora.

10. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna ianuarie 2016.

              11. Diverse

12. Prezentarea activităților derulate în cadrul Parteneriatului  cu Asociația Actived 2013 Huedin, în anul 2015.

Nr. 88/23.02.2016      

               PRIMAR,                Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN     Dan COZEA


