
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   30.09  .  2016, ora 12,30)   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. 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 și aprovizionarea cu combustibil pentru sezonul rece.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltueli pe anul 2016-Sursa A, cu suma

de 422.000 lei.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării  bugetului de venituri și cheltueli pe anul 2016, cu suma de 806.000 lei

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării  bugetului  de venituri și cheltueli a Spitalului Orasenesc Huedin pe

trim.III. 2016 cu suma de 460.638 lei;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivelor (cazan centrala, post transformare-PTZ și revizie MDT-

MDJ) în domeniului privat al Orasului Huedin,  și aprobarea predării-primirii lor spre folosință la Spitalul Orășenesc Huedin.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de

Specialitate  al  Primarului  Orașului  Huedin,  cu  o  structură  Guvernanța  Corporativă,  care  să  asigure  exercuitarea  atribuțiilor  și

competentelor  prevăzute  de  O.U.G  nr.  109/2011  privind  Guvernanța  Corporativă  a  intreprinderilor  publice  în  format  de

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ cu personal încadrat cu statut de funcționar public.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită, spațiul situat în incinta Policlinicii  Huedin, corp A,

etajul II, la poziția 208, Asociației  Biroul Serviciilor Alcolicilor Anonimi din Romania, în suprafață totală de 25 mp.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasamentului identificat în C.F  50108 Huedin, situat în P.ța Victoriei nr. 43,

proprietar orașul Huedin, având destinația 3 locuri pentru garaje auto si aprobarea relocării amplasamentului terenului închiriat de dl.

Ban Sorin Constantin prin contractul de închiriere nr.251/27.01.1997, pe noul amplasament identificat în C.F 50108 Huedin, P.ța

Victoriei nr. 43.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin, actualizat în

baza prevederilor O.U.G nr. 162/2008,  la data de  30.09.2016.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului de statistician medical în statistician medical debutant și

scoaterea acestuia la concurs (poziția 203 din Statul de Funcții) din cadrul biroului de Statistică și Internări la  Spitalului Orășenesc

Huedin. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii  numărului membrilor Consiliului de Administrație  al SC Transim SA

de la 5 membrii, la 3 membrii desemnați pentru o perioadă de 4 ani, desemnearea unui administrtator provizoriu a SC Transim SA

până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului, cu o durată a mandatului de 4 luni, si  împuternicirea reprezentantul

Consiliului Local Huedin in  Adunarea Generală a Acționarilor la SC Transim SA in vederea numirii  administratorilor provizorii

mentionati la art.2 până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

12. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna august 2016.

                13. Diverse

Nr. 390/26.09.2016

  
          PRIMAR,                          Avizat SECRETAR,

                                Dr. Mircea MOROŞAN              Dan COZEA


