
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 ) 24.02.2017, ora 12,30

         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 formei finale a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluționarea cererilor de locuinte ANL și în repartizarea  locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii unui  spațiu  situat  în incinta Casei de  Cultură Huedin, în

suptrafață de  11,35 mp.,  spațiu care va fi  folosit în exclusivitate cu  destinația de activități culturale,  a  Caietului de

Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiului solicitat, respectiv aprobarea conţinutului Contactului

de închiriere a spaţiului.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în conditiile legii a unui spațiu în suprafață de 32 mp., situat

în fața imobilului din P.ța Republicii nr. 39( Braserie) pe o perioadă de 1 an, în vederea montării unei terase, a caietului

de sarcini privind organizarea licitației pentru închirierea spațiului.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în invenrtarul bunurilor care apartin domeniului public  al

orașului Huedin  a obiectivului "Prelungire reţea de apă PEID, Dn 63 mm, L= 548 ml, Dn 25 mm L= 30 ml " cu valoare

de inventar de 15,068.94 lei, prin prelungirea  a conductei de apa dn 110.50 PE și branșamente(4 buc) Cetatea Veche.

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  delegării  de   gestiune  a  bunurilor  care  alcătuiesc  sistemul  de

alimentare cu apă/ canalizare, proprietatea orașului Huedin, judetul Cluj,  către Compania de Apă Someș S.A.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a suprafeței de 5 mp., situată pe strada

Vladeasa nr. 1, în  vederea amplasării unei tonete pentru vânzare înghețată.

7.   Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  alocării  unei  sume din  bugetul  C.L.H pe anul  2017 în  vederea

achiziționării unei Autoutilitare Specializate pentru deservirea Poliției Locale a orașului Huedin.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii a trei amplasamente (două amplasamente

în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin și un amplasament în cadrul fostei Policlinici) pentru amplasarea unor automate

de preparare cafea  și  băuturi  calde,  a  caietului  de  sarcini  pentru  organizarea  licitației  privind închirierea  spaţiilor

solicitate, respectiv aprobarea conţinutului Contactului de închiriere a spaţiilor.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a doi reprezentanti al Consiliului Local Huedin în Consiliul

de Administrație al Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării comisiei formată din specialiști în recrutarea resurselor

umane care  să  verifice  cererile  și  dosarele  depuse de  candidații  la  ocuparea  funcției  de  membru  în  Consiliul  de

Administrație la SC Transim  SA.

11.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiune pe anul 2017 privind incluziunea  cetățenilor

români  aparținând  minorității  romilor  pentru  perioada  2012  –  2020,  componenta  Grupului  de  inițiativă

locală( GIL) pe anul 2017, si  componența  Grupului  de lucru local (GLL) pe anul 2017, privind incluziunea

cetățenilor români aparținând minorității romilor, cf. anexei la prezentul proiect de hotărâre.

12. Informare cu privire la îndeplinirea HCL  pe luna ianuarie 2017.

Nr. 128/21.02.2017

      PRIMAR,    Avizat SECRETAR,
                         Dr. Mircea MOROŞAN          Dan COZEA


