
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 26.09.2017 ora 14,30)
         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 operatorului de termie pentru sezonul rece 2017 - 2018.

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

cu suma de 770.000 lei.

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

Sursa A, cu suma de 921.000 lei.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  stabilirii nivelului salariilor de baza a personalului din Aparatul de

Specialitate a Primarului orasului Huedin, începând cu data de 01.10.2017.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 3750 lei din bugetul Consiliului Local Huedin pe

anul 2017 pentru  premierea  familiilor  care împlinesc 50  ani de căsătorie  in anul 2017,  la  un cuantum de 250

lei/familie. 

6.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea   modificării  poziției  250 din  Inventarul Domeniului  Public  al

orașului Huedin și aprobarea introducerii în Inventarul Domeniului Public al Oraşului Huedin, la poz. 251 bunul cu

denumirea "Teren aferent str. Cetatea Veche. "

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul Domeniului Public al orașului Huedin la

poziție nouă bunul cu denumirea ,, Amenajare teren aferent  pieței B.N.Antal.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul Domeniului Public al orașului Huedin la

poziție nouă bunul cu denumirea  ,, Teren aferent clădirii Policlinica , P.ța Victoriei nr. 10.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrarea aleei ,,Aleea Muntelui'' în zona D al orașului Huedin în

ceea ce privește stabilirea impozitelor pe proprietate datorate de persoanele ce dețin imobile construite pe această

stradă.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018, din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin.

11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  stabilirii  masurilor  privind  soluționarea  problemei  câinilor

comunitari de pe raza orașului Huedin.

12.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de organizare și  functionare a  Pietei  si halei

agroalimentare din orașul Huedin.

13. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna iulie 2017.
14. Diverse
Nr.503/21.09.2017
      PRIMAR,    Avizat SECRETAR,

                                          Dr. Mircea MOROŞAN.              Dan COZEA


