
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 (  luni 30.05.2016, ora

14,30  )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  raportului  consiliului  de  administrație  pe  anul  2015,

aprobarea descărcării   gestiunii  administratorilor,  a situațiilor  financiare la  data  de 31.12.2015 –  bilantul

contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile, și note

explicative,  situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, respeartizarea profitului,

aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2015, și aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2015. al

SC Tetarom SA Cluj.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi de personal nedidactic la Liceul

Teoretic ,, Octavian Goga” Huedin.

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  închirierii  în  condițiile  legii,  a  unui  spațiu  în  incinta

Policlinicii  Huedin,  etaj II, corp A, str. P-ta. Victoriei,  nr. 6-8, Huedin,   jud Cluj, aprobarea  Caietului de

Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiului  solicitat  si a  conţinutului   Contactului de

închiriere a spaţiului.

4. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea închirierii  unui  teren în  suprafață de 300 mp.,  în incinta

depozitului de rumeguș, situat  în Huedin,  str. Vladeasa, FN, jud. Cluj.,  din suprafața totală al terenului  de

6366 mp.,  în vederea  transbordării deșeurilor menajere,  aprobarea  Caietului de  Sarcini pentru organizarea

licitației privind închirierea spaţiului solicitat, si conţinutul Contactului de închiriere a spaţiului.

 5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  transformarea  postului   de  infirmier  din  cadrul

Compartimnentului Neonatologie,  in post de statistician medical, transferarea acestuia în cadrul biroului de

statistică și internări și scoaterea acestuia la concurs, în cadrul Spitalului Orasenesc Huedin.

 6. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna aprilie 2016 și a numarului hotararilor adoptate

ce Consiliul Local Huedin in perioada  iunie 2012 – mai 2016.

             7. Diverse
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                PRIMAR,                         Avizat SECRETAR,
                                  Dr. Mircea MOROŞAN  Dan COZEA


