
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 21.12.2017 ora 15,00)

         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  stabilirii nivelului salariilor de bază a persoanlului din Aparatul de 

Specialitate al Primarului Orașului Huedin, începând cu data de 01.01.2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investiții (reparatii capitale, achizitie 

aparatura medicala) de către Consiliul Local Huedin,  în anul 2018 de către Spitalul Orășenesc Huedin, in suma 

totala de 119.700 lei.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui spațiu situat  pe domeniul public

al orașului Huedin, str. Vladeasa f.n în suprafață de 990 mp., și terenul aferent în suprafață de 4442 mp., suprafața

totală fiind de 5432 mp., spațiu destinat depozitului de rumeguș – biomasă, a caietului de sarcini privind organizarea

licitatiei pentru inchirierea spatiului si a modelului contractului de inchiriere. 

 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierea în condițiile legii, a unui spațiu situat în Huedin, P-ța

Republicii nr. 8 (fosta centrală termică) jud Cluj, în suprafață totală 100 mp., spațiu destinat colectării și balotării de

peturi și cartoane,  a caietului de sarcini privind organizarea licitatiei pentru inchirierea spatiului si  a modelului

contractului de inchiriere. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii în evidențe a denumirii străzii din str. Antal Nagy Budai

în denumirea corecta de Budai Nagy Antal, respectiv aprobarea modificarii în evidențe a denumirii străzii din str.

Abator în  denumirea corectă de str. Abatorului.

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  stabilirii  unor  tarife  de  închiriere  diferențiate  pentru  agenții

economici  care  au  amplasate  terase comerciale  pe domeniul  public  al  orașului  Huedin  de  0,35  lei/mp  pentru

închirierii pe o perioadă de 1 an, respectiv   0,5 lei/mp (valoarea actuală) pentru cei care închiriază  pe o perioada

mai mică de 1 an.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Acordului de Parteneriat cu Asociația  Caritas Eparhial

Greco – Catolic Cluj, privind folosința  gratuită,  pentru amplasarea containerelor speciale  pe domeniul public al

orașului Huedin, pe o perioada de 1 an.

8.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea  rețelei  școlare a  unităților  de învățământ  care vor  funcționa  la

nivelul Orașului Huedin în anul școlar 2018 – 2019.

9.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  transformării  postului  de  registrator  medical  principal  în post  de

asistent medical si scoaterea acestuia la concurs,  în cadrul Blocului Operator, respectiv aprobarea transformării postului



de asistent medical principal în asistent medical și scoaterea acestuia la concurs în cadrul Laboratorului de Recuperare

Medicina Fizica și Balneologie al Spitalului orasenesc Huedin. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului de la poziția nr. 80 din Statul de Functii al

Primariei orasului Huedin, din referant treapta II in referent treapta I, respecitv aprobarea transformării postului de la

poziția nr. 39 din Statul de Functii al Primariei orasului Huedin, din post ocupat in post vacant.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Organigramei și Statului de Functii al Aparatului de

Specialitate al Primarului orașului Huedin prin transformarea gradului profesional din ,, debutant,, in ,,asistent,, a

unor posturi ocupate care au absolvit perioada de stagiu.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei  și Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al

Primarului orașului Huedin.

13.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea  stabilirii modului de întocmire a registrului agricol al orașului

Huedin atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, începând cu data de 01.01.2018.

14.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  angajarea unui număr  de 5 muncitori  ecologişti,  pe perioadă

determinată, respectiv 01.01.2018 – 31.12.2018, în vederea  realizării  programului de ecologizare pe anul 2018,

respectiv aprobarea asigurarii cheltuielilor de personal aferentă celor 5 posturi – muncitori necalificați, din bugetul

de venituri proprii și subvenții  al anului  2018, la nivelul salariului minim pe economie și aprobarea  categoriilor de

lucrări care vor fi efectuate în  anul 2018, de către muncitorii încadrați la serviciul de ecologie din cadrul Primariei

Huedin.

15.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  indicatoriilor  de  performanță  financiari  și  nefinanciari  la  SC

Transim SA Huedin, aprobarea numirii reprezentantului autorității tutelare - Consiliul Local Huedin în Adunarea

Generală  a  Acționarilor  la  SC Transim SA respectiv aprobarea  mandatului  reprezentantului  autorității tutelare -

Consiliul Local Huedin, în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Transim SA Huedin.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea  revocarii mandatelor cenzorilor S.C. TRANSIM S.A., numirea a

pe o perioada de 3 ani, a auditorului  financiar societatea GRADIENT SRL , si  mandatarea d.lui TAMAS DORIN-

FLORIN sa  semneze  in  numele  si  pentru  societatea  TRANSIM  SA hotararea  Adunarii  Generale  ordinare  a

Actionarilor, precum si orice documente necesare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj și  în fata tuturor organelor

competente, avand drept sa reprezinte societatea in fata acestor organe, sa indeplineasca toate procedurile legale.  

17. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna noiembrie 2017.

18. Diverse

Nr. 739/18.12.2017

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


