
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 ) 28.04.2017, ora 10,00
         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. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Calendarului Manifestărilor Cultural Artistice şi Sportive organizate cu ocazia,, 

Zilelor Huedinului – IN FLORAR LA HUEDIN,, în perioada 25 – 28.05.2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor din bugetul local pe anul 2017, în urma selecției  de proiecte

finanțate din fonduri nerambursabile ale bugetului local Huedin în anul 2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post de medic primar în specialitatea ortopedie traumatologie în

post de medic specialist în specialitatea ortopedie traumatologie în cadrul secției de Chirurgie Generală – Compartiment Ortopedie și

scoaterea acestuia la concurs, respectiv scoaterea la concurs a unui post de economist IA în cadrul Serviciului Financiar Contabil la

Spitalul Orășenesc Huedin.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din Inventarul domeniului public al orașului Huedin, a mijloacelor fixe

propuse pentru casare și funcțiune, urmare a finalizării programului SAMTID în orașul Huedin, în valoare totală de 108047,09 lei. 

5.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  Contului  de  execuție  bugetară  pe  Secţiunea  de  Funcţionare  şi  Secţiunea  de

Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 31.03.2017.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii unor fapte de natură contravențională  și regimul sancționator al acestora

privind păstrarea curățeniei, colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor menajere din Orașul Huedin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii în condiții legii a unui teren în suprafață de 8 mp., situat în fața P-ța

Republicii, nr 8, (Fast Food) pe o perioada de 1 an, în vederea montării unei constructii provizorii tip terasa. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii unui spațiu situat în incinta vechiului internat  școlar din Huedin, str.

Horea nr.  78 – 80, Jud.  Cluj, în suprafață de 41 mp, încăpere care va  fi  folosită în exclusivitate cu destinația  de activități  de

gimnastică sportivă, a caietului de sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiului  solicitat,  respectiv conţinutul

contactului de închiriere a spaţiului.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unui amplasament în suprafața de 1 mp., în incinta

Primăriei orașului Huedin, str.  Horea nr. 1,  pentru  amplasarea unui automat de cafea, a caietului de sarcini pentru organizarea

licitației privind închirierea spaţiului  solicitat conţinutul contactului de închiriere a spaţiului .

10. Proiect de hotareare privind aprobarea stabilirii unor fapte de natură contravențională și regimul sancționator al acestora

privind desfășurarea unor activități comerciale pe raza orașului Huedin.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea înființării comisiei de ordine publică la nivelul Orașului Huedin, ca organism cu

rol consultativ.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale din orașul Huedin.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al Creșei  Huedin.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării puntului 6 din Programul activităților culturale pe anul 2017 la Casa

de Cultură Huedin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2017.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare către SC Transim SA Huedin.

16. Informare cu privire la îndeplinirea HCL  pe luna martie  2017.

17. Diverse.

Nr. 274/25.04.2017          
        PRIMAR,                  Avizat SECRETAR,

                                        Dr. Mircea MOROŞAN                       Dan COZEA


