
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 ) 31.01.2017, ora 14,30

         Primarul Orasului  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 executie bugetara pe sectiunea de functionare si sectiunea 

de dezvoltare a orasului Huedin la data de 31.12.2016.

2.  Proiect  de  hotărâre privind aprobarea atribuirii  în folosință  gratuita  Asoociatiei Umanitare ,,  Dreptul la

Viata,, Huedin, spatiu situat în incinta Policlinicii Huedin, etaj II, corp A, str.  P.ța Victoriei nr. 6 – 8 Huedin, Jud. Cluj,

în suprafața de 33.07 mp. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen

mediu și lung a serviciului de Salubrizare din orașul Huedin pe perioada 2016 – 2025.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 129/20.12.2016, prin care s-a

aprobat instituirea unei taxe de arhitectură în valoare de 0.5‰ din valoarea investiției.

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea   Acordului de Parteneriat cu Asociația Caritas Eparhial Greco –

Catolic Cluj,  privind folosința   gratuită,  pentru amplasarea  containerelor  speciale  pe domeniul public al orașului

Huedin,  pe  o  perioada  de  1  an  de  la  01.01.2017  –  până  la  31.12.2017,  în  vederea  colectării   de  îmbrăcaminte,

încălțăminte și alte produse refolosibile de la populație,  pentru a fi distribuite apoi persoanelor nevoiase.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării racordurilor/branșamentelor pe domeniul public al orașului

Huedin, prin racordarea la rețeua de distribuție de joasă tensiune de 0.4 KV în vedrea realizării lucrărilor de închidere a

depozitului neconform de deșeuri Huedin. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizarii  favorabil rețeua școlară a unităților de învățământ care vor

funcționa la nivelul Orașului Huedin în anul școlar 2017 – 2018

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive,  care vor fi

organizate în anul 2017, de către sau prin Casa de Cultură Huedin.

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Parteneriatului educativ  între Consiliul Local Huedin  şi

Asociația ,, Actived 2013 Huedin”, pe  anul 2017, pentru realizarea unor activităţi educative, cultural- artistice, tehnico

– aplicative și sportiv – turistice,  în rândul tinerilor din învățământul preuniversitar din orașul Huedin.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii Parteneriatului  între Consiliul Local  şi Clubul Copiilor

Huedin pe anul 2017, pentru realizarea unor activităţi educative, culturale, artistice, ştiinţifice şi sportive.

11. Informare cu privire la îndeplinirea HCL  pe luna decembrie 2016.

12. Prezentarea activităților derulate în cadrul Parteneriatului cu Asociația Actived 2013 Huedin în anul 2016.

Nr. 99/26.01.2017

      PRIMAR,    Avizat SECRETAR,
                         Dr. Mircea MOROŞAN          Dan COZEA


