
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  (joi 27.07.2017 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 rectificării listei de investiții la obiectivul  - Lucrări de 

izolație tuburi termice la încălzirea centrală a Liceului Teoretic ,,O Goga,, Huedin cu suma de 24.000 lei. 

2.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  rectificării  listei  de investiții  la  obiectivul  –  Finalizare

Modernizare Baza Sportivă str. A.Iancu  Huedin, cu suma de 25.000 lei.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de Venituri și Cheltuieli pe anul

2017 – Sursa A, cu suma de 283.000 lei.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor bugetare pentru acțiunea ,, Transilvania o istorie

mereu tânără,,  cu 2.500 lei respectiv aprobarea sumei de 20.000 lei pentru participarea echipei de fotbal la

Faza Finala a competitiei ,, Cupa AOR.

5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și  Cheltuieli a Liceului

Teoretic O.Goga -sursa E,  cu suma de 10.000 lei.

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  anexei  la  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.

84/26.06.2017, respectiv  instituirea unor taxe noi în cadrul Administrației Pieței și Oborului și tarifele din

cadrul Halei Agroalimentare.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de executie bugetară pe secțiunea de Funcționare și

secțiunea de dezvoltare a orașului Huedin la data de 30.06.2017.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii nivelului salariilor de baza a personalului din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primrului orasului Huedin, începând cu data de 1 iulie.2017.

9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  scoaterii  din  funcțiune  a  mijloacelor  fixe  corporale

deteriorate, uzate, nefolosibile în valoare de  11254,87 lei în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a obiectelor de inventar deteriorate

în valoare totală de 18.022,57 lei, în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin,

pentru  obiectivul:   ALIMENTARE  CU ENERGIE  ELECTRICĂ HALA DE  PRODUCȚIE  SC  TECH

WOOD SRL SITUATĂ IN LOCALITATEA HUEDIN, STR. PR. AUREL MUNTEANU NR. 110.

12.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  executării  de  lucrĂri pe domeniul  public  al  orașului

Huedin, pentru obiectivul: MODERNIZARE POST DE TRANSFORMARE PTZ ATELIER MECANIC SI

LES DE MEDIE TENSIUNE DIN STAȚIA 110 kV/MT HUEDIN PE DISTRIBUITOR UNIREA INTRE

PTZ ATELIER MECANIC  SI PTZ BLOCURI.

13.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea   executării  de  lucrări  pe domeniul  public  al  orașului

Huedin, pentru obiectivul: - MODERNIZARE PUNCT DE CONEXIUNE UNIREA HUEDIN.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui spațiu în suprafață de 2

mp.,situat  în  P.ța  Republicii  nr.  8,  jud.  Cluj (în  fața  magazinului Maricris),  în vederea  amplasării  unui

automat de lapte proaspăt.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului nr. 11693/2011 pentru amplasamentul

situat în P.ța Republicii nr. 8, jud. Cluj (lângă podul peste râul Domoș), și închirierea în condițiile legii a

amplasamentului în suprafața de 10 mp., aprobarea caietului de sarcini privind organizarea licitației pentru

inchirierea spațiului și a conținutului contractului de închiriere a spațiului.

16.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cuantumului  chiriei  pentru  apartamentele  din  orașul

Huedin, construite și închiriate în cadrul Programului ANL.

17.  Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  transferarării  postului  de asistent  medical  pricipal  din

cadrul Compartimentului Neonatologie  la Camera de gardă în cadrul Spitalului orășenesc Huedin.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului 2 din Anexa la Hotărârea Consiliului

Local nr.  83/26.06.2017,  respectiv a  denumirii  scopului  proiectului  Lucrări  de întreținere a  clădirilor

Parohiei Reformate din Bicalatu din:

 - Reparații curente la  clădirile parohiei: casa  parohială,  Casa de  rugăciuni, casa  comunitară (fosta

școală confesională),  reparații garduri,  continuarea  lucrărilor de  restaurare a  bisericii  monument  istoric  -

iniţiat de Parohia Reformată Bicălatu -  Domeniul CULTE: 4.000 lei,   în: 

- Izolarea termica a casei parohiale (geamuri termopane,  polistiren), amenajarea podului casei de

rugaciuni (pentru a putea fi folosit pentru loc de cazare pentru tineri la taberele de vara)-  iniţiat de Parohia

Reformată Bicălatu - Domeniul CULTE: 4.000 lei.

19. Raport cu privire la activitatea asistenților personali pe semestrul I 2017.

20. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna iunie 2017.

21.Diverse

Nr. 348/21.07.2017

         
           PRIMAR,   Avizat SECRETAR,

                                        Dr. Mircea MOROŞAN. .      Dan COZEA


