
 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 29.01.2016, ora

10,00)  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. 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 Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al
Primarului orașului Huedin.
             2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea  locuințelor  pentru tineri, destinate închirierii în orașul Huedin,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 120 din 29.07.2011, astfel: -  lit. A ,, CRITERII DE ACCES LA LOCUINȚĂ,,
pct.1 .

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  închirierii  în  condițiile  legii  a  unui  spațiu  situat  în  incinta
Policlinicii Huedin din  P.ța Victoriei nr. 6 – 8, în suprafață totală de 33,49 mp., aprobarea Caietului de Sarcini pentru
organizarea licitației privind închirierea spaţiilor respectiv a conţinutului contactului de închiriere a spaţiilor .  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului local de acțiune pe anul 2016  la nivelul orașului Huedin,
în domeniul incluziunii cetățenilor romani aparținând minorității romilor.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al orașului Huedin, a elementelor
de infrastructură de utilități apă și canalizare – epurare. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2015
(conform datelor comunicate de SC Compania de Apă Someș SA, privitoare la investițiile realizate în infrastructură
apa, canal în orașul Huedin),  concesionarea către  SC Compania de Apa Somes SA, a bunurilor aferente sistemului de
infrastructură ale orașului  Huedin,  realizate de SC  Compania  de Apă  Someș  SA,  respectiv aprobarea  acordării
mandatului Asociației Regionale  Someș – Tisa, să semneze  Actul Aditional în numele și pe seama orașului Huedin.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare al orașului Huedin,
pentru activitatea de dezinsecție,  dezinfecție și  deratizare  în  orașul Huedin,  a  Caietului de Sarcini,  respectiv a
Contractului privind delegarea gestiunii prin concesiune pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție  și deratizare
în orașul Huedin.

8.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  scoaterii  la  concurs  a  unor  posturi  vacante,  respectiv
transformarea unor posturi și scoaterea la concurs  în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii Parteneriatului educativ  între Consiliul Local Huedin
şi Asociația ,, Actived 2013 Huedin”, pe  anul 2016.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Parteneriatului între Consiliul Local şi Clubul Copiilor
Huedin pe anul 2016.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare  între  orașul Huedin  prin Consiliul Local
Huedin, şi Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al Judeţului Cluj,  pentru anul 2016,  aprobarea
finanțării lucrărilor de reparații curente la clădirea din  str. Vladeasa nr. 35, și aprobarea desemnării Primarului
Orașului Huedin, dr. Mircea Moroșan, în vederea  reprezentării și a semnării  Acordului de Cooperare între Consiliul
Local Huedin și Inspectoratul pentru Situații de Urgență,, Avram Iancu ,,  al Județului Cluj.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  desemnării d.nei Resteman Florineta ca membru în Consiliul de
Administrație  la SC Transim SA și  desemnarea d.nei Lucica Manuela But, ca membru în Consiliul de Administrație
la SC Transim SA.

Art.13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimările
pe anii  2017-2019, sursa “F”  al Spitalului  Orășenesc Huedin,  sumele utilizate din excendentul anului precedent
pentru efectuarea cheltuielilor pentru secțiunea funcționare,  aprobarea cheltuielilor de capital privind investițiile
propuse a se realiza în anul 2016 la Spitalul Orășenesc Huedin.

Art.14.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din Bugetul local al Orașului Huedin pe anul 2016
cu un procent de 10% -(4.000 lei),  din suma estimată de 40.000 lei,  în vederea achiziționării de către Spitalul
Orășensc Huedin a unui incubator pentru noi născuți.

Art.15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 493.150,27 lei la
Secțiunea de Funcționare din “Excedentul anilor precedenți.”pentru sursa  E-Buget de venituri proprii și subvenții în
cadrul Primăriei Orașului Huedin ;

Art.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri Proprii și Subvenții pe anul 2016 al
Orașului Huedin și estimările pe anii 2017-2019 - Sursa E, aprobarea Bugetului  de Venituri  Proprii și Subvenții
Consolidat pe anul 2016 al Orașului Huedin - Sursa E, și aprobarea cheltuelilor de capital privind investițiile propuse
a se realiza în anul 2016 din “Excedentul anilor precedenți din venituri proprii și subvenții – Sursa E, în sumă de
270.000 lei.

Art.17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016  al
Orașului Huedin și estimările pe anii 2017 -  2019, aprobarea Bugetului Local Consolidat pe anul 2016 al Orașului
Huedin –  Sursa A,  aprobarea cheltuelilor  de capital  privind  investițiile propuse a  se realiza  în  anul  2016  din
“Excedentul bugetului local al anilor precedenti” în sumă de 6.992.000 lei.

        18. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna decembrie  2015.
19. Diverse

Nr. 31/26.01.2016                     PRIMAR,                 Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN     Dan COZEA


