
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 29.07.2016, ora

9,00)   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 declararea ca vacant a mandatului de consilier  local al d.lui Dimeny
Francisc de la P.P.M.T și aprobarea validarii mandatului de consilier  local al d.lui prof. Biro Lajos, primul
supleant din lista de supleanți a P.P.M.T.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare a Consiliului
Local Huedin.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării d.lui Primar Dr. Mircea MOROȘAN în A.G.A a
Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ECO  –  METROPOLITAN  Cluj,  și  acordarea  mandatului  în
îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Statutul Asociației.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării d.nei Consilier Giurgiu Marinela, ca reprezentant
al Consiliului  Local Huedin  în cadrul Asociației  Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul
Hidragrafic Someș  Tisa, și acordarea mandatului  special  în îndeplinirea  atribuțiilor  prevăzute de Statutul
Asociației. 

5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea desemnării consilierilor  locali în comisia  de organizare a
adunării sătești pentru alegerea delegatului sătesc al satului Bicalatu, în Consiliul Local Huedin.

6.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea modificării  art.1 din H.C.L nr.  29/1998 privind darea în
folosință gratuită a unui spațiu în incinta Casei de Cultură Huedin,  pentru funcționarea Oficiului Fortei de
Muncă din cadrul ANOFM Cluj, respectiv a modificării Protocolului încheiat în data de 10.12.1998  privind
stabilirea spațiului atribuit.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea plătii cotizației de membru al orașului Huedin în cuantum de
5.000 lei /an,  pentru perioada 2016 – 2023,  la Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ NAPOCA
POROLISSUM.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor obiecte de inventar deteriorate,
în valoare de 26.401,61 lei, în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.

9.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  scoaterii  din  funcțiune  a  mijloacelor  fixe  corporale
deteriorate, în valoare de 13791,95 lei, în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii străzii ,, Stejarului,, în str. ,,Protopop
Dorel Pușcaș”.

11.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  actualizării Componenței  Consiliului  Comunitar
Consultativ la nivelul orașului Huedin.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de îngrijitoare de curățenie
în cadrul secției de medicină internă pe perioada nedeterminată, respectiv transformarea postului de consilier
I  în  consilier  I  A  și  promovarea  în  funcție  a  d.nei  Giurgiu  Marinela  din  cadrul  serviciul  RUNOS  –
Management al Serviciilor Medicale din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.

13. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna mai - iunie 2016.
              14. Diverse

Nr.327/26.07.2016

         PRIMAR,                       Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN     Dan COZEA


