
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 24.11.2017 ora 13,30 )

         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  rectificării bugetului local, cu suma de 175.000 lei, regularizarea 
veniturilor creditelor Cheltuielilor de personal ,cu  bunuri și servicii cu suma de 149.000 lei, respecitv aprobarea 
rectificării Listei de investiții  la Spitalului Orășenesc Huedin cu suma de 20.000 lei.

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea însușirii Raportului de evaluare, efectuat de către SC APPRAISING
EXPERTS SRL CLUJ NAPOCA, Prestator autorizat Anevar cu Autorizația nr. 0426, la un preț de 7.114 euro,  
echivalentul în lei la data vânzării locuinței,  către chiriașa Ilea Maria, respectiv  împuternicirea d.lui Primar Mircea 
Moroșan pentru a semna Contractul autentic de vanzare - cumparare al imobilului  situat  în orașul Huedin, str. 
Horea nr. 4, ap.6.
            3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele  locale  
și alte taxe asimilate acestora,  precum și pentru amenzile aplicabile în anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Programului manifestărilor culturale, organizate  cu ocazia Zilei de
1 Decembrie 2017 – Ziua Naționala a României.

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea desfășurarii Programului cultural ,,Luminile sărbătorilor de iarnă,,  
la data de 14.12.2017, ora 17,30  la Troița din centrul orașului Huedin și  aprobarea alocării sumei de 1500 lei din 
fondul de rezervă alocat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/31.03.2017.

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ care vor funcționa la 
nivelul Orașului Huedin în anul școlar 2018 – 2019.

7.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  transferării a 1/2 normă din cadrul Laboratorului  de Explorari
Funcționale, vacant în Statul de Functii  la poziția nr. 192 din cadrul Cabinetului de Cardiologie, pentru întregirea
normei  de asistent medical pricipal, și aprobarea transferării d.nei Petruț Rodica cu 1/2 normă, pozitia nr. 198 în
Statul de Funcții  de la  Laboratorul de Recuperare Medicală  Fizică și Balneologie la  Cabinetul  de Cardiologie,
poziția nr. 14 în Statul de Funcții – Ambulatoriu, în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin. 

8. Proiect  de hotărâre privind aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație al S.C. TRANSIM S.A
pentru  încheierea  contractului  de  auditare,   pentru  o  perioadă  de  minimum  trei  ani,  respectiv  mandatarea
președintelui Consiliului de Administrație, să semneze în numele și pentru S.C. TRANSIM S.A, Hotărârea Adunării
Generale  Ordinare privind  modificările  ulterioare menționate  în  prezentul  act,  precum și  orice alte  documente
necesare la  O.R.C de pe lângă Tribunalul Cluj și în fața organelor competente.  

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin,  pentru
obiectivul: 
,,CONDUCTĂ NOUĂ DE TRANSPORT ENERGIE TERMICĂ ÎN ORAȘUL HUEDIN

10.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  executării  de lucrări pe domeniul public  al orașului  Huedin,
pentru obiectivul: 
,,MODERNIZARE DRUMURI ÎN CETATEA VECHE DIN ORAȘUL HUEDIN,, .

11. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna septembrie 2017.
12. Diverse
Nr. 674/20.11.2017                  

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


