
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 ) 31.03.2017, ora 10,00
         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 Programului manifestarilor culturale, artistice și sportive, care vor fi 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post de medic primar în post de medic specialist, în

cadrul Secției medicină Internă și scoaterea acestuia la concurs, respectiv aprobarea transformării unui post de asistent

medical  cu studii superioare, din cadrul  Secției de Medicină Internă în post de asistent medical  cu studii postliceale și

scoaterea acestuia la concurs, la Spitalul Orășenesc Huedin.

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării clădirii – centala termică situată în orașul Huedin, str. P.ța

Republicii nr. 39 în spatele blocurilor langă fosta UM, respectiv aprobarea radierii din Inventarul bunurilor ce aparțin

domeniului public al orașului Huedin (poz.90), a bunului clădire – centrala termică situată pe str. P.ta Republicii nr. 39,

în spatele blocurilor lângă fosta UM.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii în condițiile legii,  prin licitație publică  a unui teren în

suprafață  de  18 mp.,  situat  în orașul  Huedin  str.  P.ța  Republicii  nr.  39,  bl.A1,  Sc.2 (în spatele  farmaciei)  pentru

amplasarea unui container tipizat necesar  arhivării documentelor, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitatiei

privind închirierea spaţiului solicitat, respectiv aprobarea conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condiții legii a unui spatiu  în suprafață de 16 mp., situat

în fața imobilului din P-ta Republicii, Nr 39, Ap. 66, jud. Cluj, (Bistro) pe o perioada de 1 an, în vederea montării unei

terase, respectiv aprobarea Caietului de Sarcini privind organizarea licitației pentru închiriarea spațiului menționat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 25/24.02.2017, în

sensul modificării suprafeței amplasamentului situat în orașul Huedin, str. Vladeasa nr. 2, de la 5 mp., la suprafața de 6

mp.,  respectiv aprobarea  modificării  art.2 din  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  25/24.02.2017,  în  sensul  modificării

Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spațiului solicitat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în  Inventarul bunurilor care aparațin domeniului public  al

orașului Huedin, a suprafeței de teren de 4242 mp., teren aferent ansamblurilor de blocuri din P.ța Republicii nr. 39,

respectiv aprobarea valorii de inventar de 47510,40 lei, pentru terenul în suprafață de 4242 mp., aferent ansamblurilor

de blocuri din P.ța Republicii nr. 39.

8. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  Protocolului  de  Colaborare încheiat  între Inspectoratul  de  Poliție

Județean Cluj, Liceul Tehnologic,, Vladeasa,, Huedin și Consiliul Local Huedin, privind colaborarea părților, în vederea

desfășurării unor activități de informare și prevenire a implicării elevilor și angajaților Liceului Tehnologic ,, Vladeasa,,

în fapte antisociale (siguranță rutieră, delicventă, siguranță pe internet, trafic de persoane și prevenirea consuului de

substanțe stupefiante).

9.  Proiect  de  hotărâre  privind desemnarea unui  membru în  Consiliul  de  administrație  la  SC Transim SA
Huedin.

10. Informare cu privire la îndeplinirea HCL  pe luna februarie 2017.
11. Diverse

Nr. 257/27.03.2017

      PRIMAR,    Avizat SECRETAR,
                          Dr. Mircea MOROŞAN          Dan COZEA


