
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 (marti   29.11.2016, ora

14,00)   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 contului de execuție bugetară pe secțiunea de funcționare și
dezvoltare a orașului Huedin la 30.09.2016;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 – sursa A;
3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  de venituri și cheltuieli  al Spitalului

Orășenesc Huedin, cu suma de 481.465 lei;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor și tarifelor locale, precum și cuantumul

amenzilor aplicate în anul 2017;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în conditiile legii, a unui spatiu în suprafață totală

de 34,32 mp., a Caietului de sarcini și a Contractului de închiriere în cadrul Policlinicii Huedin;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului contract de închiriere și a metodologiei  de calcul a

chiriilor locuințelor construite în cadrul Programului ANL;
7.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea listei  de priorități  în repartizarea locuințelor  din  fondul

locativ al orașului Huedin;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de locuințe în cadrul blocului A.N.L

din str. Gheorghe Doja oraș Huedin;
9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  stabilire  a  procedurii  de  selecție  a

administratorilor la SC Transim SA;
10.Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Programului  manifestărilor  cultural  artistice  și  sportive

organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie -  Ziua Națională a României;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară  și a Regulamentului

de Organizare și Funcționare a Spitalului Orășenesc Huedin;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de asistent medical principal

PL în cadrul secției obstretică ginecologie și a unui post de medic specialist în specialitatea Epidemiologie în
cadrul compartimentului de prevenirte și control al infecțiilor nosocomiale, ambele posturi sunt pe perioada
nedeterminată la Spitalul orășenesc Huedin;

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării de principiu, a amplasării unui panou publicitar, în
zona centrală a orașului;

14.Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna octombrie  2016;
             15.Diverse.

Nr.537/24.11.2016

         PRIMAR,                       Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN     Dan COZEA


