
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 25.03.2016, ora

13,00)l  a 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 rectificarii bugetului Consiliului Local Huedin pe anul 2016

cu suma de 800.000 lei.

2.  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, în urma rezultatului selecției  de proiecte consemnat în procesul verbal nr.

2552/17.03.2016  al comisiei  de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri  nerambursabile ale

bugetului local Huedin în anul 2016.

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  plafonului  pentru  obligațiile  fiscale  restante  din  lista

debitorilor persoane fizice și persoane juridice, care înregistrează obligații fiscale restante.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârilor Consiliului Local nr. 136/30.10.2015,

nr. 159/27.11.2015, nr. 7/29.01./2016, respectiv aprobarea concesionarii către Compania de Apă Someș SA,

a elementelor de infrastructură apă – canal, aparținând domeniului public al orașului Huedin, atât cele proprii

cât și cele transmise de Compania de Apă Someș SA, conform anexelor. 

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   introducerii  în  domeniul  public  al  orașului  Huedin,  a

terenului aparținând străzii Soarelui,  în suprafața  de 4620 mp., cu o valoare de inventar de 57.288 lei.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării locuinței sociale din str. Tăbăcarilor nr. 1, ap.1,

oraș Huedin  d.lui  Bethlendi  Ștefan Nelu,  conform listei  de priorități  aprobată prin Hotărârea Consiliului

Local nr. 132/30.10.2015.

7.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  scoaterii  la  concurs  a  unor  posturi  vacante  în  cadrul

Spitalului

Orășenesc Huedin.

 8. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna februarie  2016.

              9. Diverse

Nr. 202/21.03.2016

                PRIMAR,                         Avizat SECRETAR,
                                Dr. Mircea MOROŞAN     Dan COZEA


