
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 (marți 29.08.2017 ora 9,00)

         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. Informare cu privire la pregătirea pentru începerea noului an școlar 2017 – 2018 de către unitățile de învățământ de 

pe raza orașului Huedin.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2017 cu suma de 

50.000 lei.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului loal de venituri și cheltuieli pe anul 2017 – Sursa A.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a Spitalului orășenesc Huedin pe

trim. III 2017 cu suma de 1.000 lei. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local cap.6502 Invățământ, cu suma de 50.000 lei.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului vacant de inspector clasa I grad profesional principal,

poziția nr.75 din Statul de Funcții, în inspector clasa I grad profesional asistent, respectiv  aprobarea Organigramei și Statului de

Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui spațiu în incinta fostei  Policlinici Huedin,

în suprafață totală de 44,57 mp., a caietului de sarcini pentru organizarea licitației  privind închirierea spatiului,  respectiv a

modelului contractului de închiriere.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a două  posturi de îngrijitor de curățenie vacante în Statul

de Funcții al Spitalului orășenesc Huedin la  pozițiile nr. 166 și 171.

9.  Proiect  de  hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  de eliberare a  avizului  de  spargere  privind  lucrările  de

racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie,  televiziune prin cablu

și conditiile de refacere a sistemului rutier, a spațiilor aparținând domeniului public și privat al orașului Huedin.  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de

publicitate pe raza orașului Huedin.

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

obiectivul ,, Extindere  Rețea Termică la Clădirea Palatului Justiției.

12.  Informare cu privire la unele acțiuni cu caracter  cultural,   preconizate a fi  organizate în anul 2018,  cu ocazia

sărbătoririi  ,,Centenarului Marii Uniri,, (1918- 2018).

13. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna iulie 2017.

14. Diverse

Nr. 479/23.08.2017
                 

   PRIMAR,    Avizat SECRETAR,
                                        Dr. Mircea MOROŞAN.         Dan COZEA


