
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   28.10  .  2016, ora 13,00)   la

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

              Primarul Orașului  Huedin, Dr. Mircea Moroşan, investit în această funcţie prin Sentinţa Civilă nr. 430/2016,  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 rectificarii bugetului local pe anul 2016 cu suma de 83575,5 lei, și

alocarea acesteia pentru achizitionarea și înlocuirea unui număr de 198 tevi la centrala termică a orașului.

              2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017, al Aparatului de

Specialitate al Primarului Orașului Huedin.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare

a orașului Huedin.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului terenului închiriat de dl. Suciu Cristian Mircea prin

contractul de închiriere deținut, pe noul amplasament  identificat în C.F 50108 Huedin, P.ța  Victoriei nr. 43, avand

destinatia de garaj auto.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de infirmieră din cadrul Secției de

Medicină Internă , respectiv aprobarea transformării unui post de asistent medical PL, în post de infirmieră și scoaterea

acestuia la concurs, în  cadrul Secției de Medicină Internă al  Spitalului Orășenesc Huedin.  

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  reactualizării  componenței  comisiei  de  aprobare  a  repartizării

locuințelor  din  fondul  locativ de  stat,  prin desemnarea a doi  membrii  din  Consiliul  Local  Huedin   în  comisia  de

repartizare a locuințelor aparținând fondului locativ al orașului Huedin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării  reprezentanţilor  Consiliului Local Huedin în Consiliul de

Administraţie respectiv desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare

a Calităţii la Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin, pentru anul școlar 2016 – 2017.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii rezentantului Consiliului Local Huedin în Consiliul de

Administraţie , respectiv desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în  Comisia de Evaluare şi Asigurare a

Calităţii la Grădinița cu PP ,, Prichindeii Veseli” Huedin,  pentru anul școlar 2016 – 2017.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării  reprezentanților Consiliului Local Huedin în Consiliul de

Administraţie, și aprobarea desemnării  reprezentantului  Consiliului Local Huedin  în Comisia de Evaluare şi Asigurare

a Calității la Liceul Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin, pentru anul școlar 2016- 2017.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentantului Consiliului Local Huedin  în Consiliul de

Administraţie și  aprobarea desemnării reprezentantului  Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare

a Calităţii la Clubul Copiilor Huedin,  pentru anul școlar 2016- 2017.

11. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna septembrie 2016.

              12. Diverse.

Nr. 499/25.10.2016

            PRIMAR,                            Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN              Dan COZEA


