
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 27.10.2017 ora 12,30)

         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. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare a orașului Huedin la data de 30.09.2017. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării sumei acordate inițial pentru premierea familiilor care 

împlinesc 50 ani căsătorie în anul 2017 cu suma de 1200 lei respectiv 750 lei pentru premierea a încă 3 familii.

3.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  listei  de priorități  pentru  repartizarea  locuințelor  pentru  tineri,

construite în cadrul Programului A.N.L în orașul Huedin în vederea închirierii, pe amplasamentul din Huedin, str.

Aleea 1 Mai și str. Gheorghe Doja nr. 5A.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  transformării postului de la  poziția nr. 23 în Statul de Funcții al

Aparatului  de  Specialitate  al  Primarului  orașului  Huedin,  din  referent  de  specialitate  gradul  I,  în  referent  de

specialitate gradul IA - în cadrul Compartimentului Administrația Domeniului Public și Privat din Primăria orașului

Huedin -Sala de Sport. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din  Aparatul de Specialitate al Primarului

Orașului Huedin din grad profesional "debutant" în "asistent" .

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor posturi la poziția nr. 93 poziția nr.75 și la poziția nr.

69 din Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Aparatului de Specilaitate al

Primarului orașului Huedin.

8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  unor  măsuri  privind  asigurarea  unui  climat  de  siguranță  și

desfășurarea procesului educațional în școli.

9. Proiect  de hotărâre privind aprobarea interzicerii amplasării de terase, chioșcuri, tonete sau construcții

provizorii,  pentru  desfășurarea de activități  comerciale  pe domeniul  public  al  orașului  Huedin,  str.  Horea,  P.ța

Republicii, P.ța Victoriei, str. Pr. Aurel Munteanu, în vecinătatea DN1 – E60.

10.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea  listei  cu  diferenţele  valorice pe elemente de infrastructură de

utilităţi apă şi canalizare-epurare, realizate de Compania de Apă Someș SA Cluj şi predarea acestora în concesiune

Companiei  de  Apă  Someș  SA Cluj,  prin  Asociaţia  Regională  pentru  Dezvoltarea  Infrastructurii  din  Bazinul

Hidrografic  Someş  –  Tisa,  respectiv  a  modificării  Inventarului  Domeniului  Public  al  Oraşului  Huedin,  prin



introducerea diferenţelor  valorice pe elemente de infrastructură de utilităţi apă şi canalizare-epurare realizate de

Compania de Apă Someș SA Cluj.

11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  scoaterii  la  concurs  a  unor  posturi  vacante  pe  perioada

nedeterminată, la Spitalul Orășenesc Huedin.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  desemnării  reprezentanților Consiliului Local Huedin în Consiliul

de Administraţie la Liceul Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin,  respectiv în   Comisia de Evaluare şi Asigurare a

Calității la Liceul Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin,   pentru anul școlar 2017- 2018.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  desemnării  reprezentanților Consiliului Local Huedin în Consiliul

de Administraţie la  Liceul Tehnologic ,, Vlădeasa ,, Huedin,   respectiv în   Comisia  de Evaluare şi  Asigurare a

Calității la Liceul Tehnologic Vlădeasa Huedin,  pentru anul școlar 2017- 2018.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  desemnării  reprezentanlui Consiliului Local Huedin în Consiliul

de Administraţie la Grădinița cu PP,, Prichindeii Veseli,, Huedin,  respectiv în Comisia de Evaluare şi Asigurare a

Calității la Grădinița cu PP,, Prichindeii Veseli,, Huedin,   pentru anul școlar 2017- 2018.

15. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna septembrie 2017.

16. Diverse

Nr. 630/24.10.2017
                 

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


