
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 (  marți 30.08  .  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. Informare cu privire la pregătirea unităților de învățământ,  pentru anul școlar 2016 – 2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară pe Secţiunea de Funcţionare

şi Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 30.06.2016.
3.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea casării,  scoaterii din gestiune  și  scăderea din  evidențele

contabile, a unor  bunuri uzate nefolosibile.
4.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea casării,  scoaterii din gestiune  și  scăderea din  evidențele

contabile, a fondului de carte degradată de la Biblioteca Orășenească Huedin.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului  de venituri și cheltuieli rectificat  al

Spitalului  Orășenesc  Huedin  pe  trim III  2016,  respectiv  aprobarea  bugetului  consolidat  de  venituri  și
cheltuieli rectificat al orașului Huedin pe trim.III – 2016.

6. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea stabilirii limitei  maxime de consum de carburanți pentru
atovehicolele din dotarea Primăriei Orașului Huedin. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016,  din
Aparatul de Specialitate al Primarului Orașului Huedin.

8.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  traseelor  pentru  implementarea  "Proiect  Ro-NET-
construirea  unei  infrastructuri  nationale  de  broadband  în  zonele  defavorizate,  prin  utilizarea  fondurilor
structurale", pentru localitățile Șaula și Domoșu, în varianta de amplasare aeriană, pe traseu fără executarea
de săpături.

9.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  alocării  sumelor  din  bugetul  local  pe  anul  2016
cap.67.50.00/59.22 ,, Alte servicii  în domeniul culturii, recreerii și religiei/  Acțiuni cu caracter științific  și
social – cultural, pe anul 2016 -  Etapa a II-a.

10. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna iulie 2016.
             11. Diverse
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 PRIMAR,                       Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN     Dan COZEA


