
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  (Miercuri ) 24. 04.2019, 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și 

taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi aplicabile în anul 2020. 

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a postului de regisrator medical principal 

din cadrul Secției Pediatrie, post temporar vacant, poziția nr. 97 din Statul de Funcții al Spitalului Orășenesc 

Huedin.  

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului sumelor alocate Casei de Cultură Huedin pe 

anul 2019, în vederea  organizării activităților  cultural – artisitice, conform Programului aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 28/25.02.2019. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobă închirierea în condițiile legii, a unui spatiu pe 

domeniul public al orașului Huedin P-ța Republici, nr. 39,  jud Cluj, în suprafață totală 2 mp., spațiu destinat 

amplasării  unui automat de lapte, a caietului de sarcini privind organizarea licitatiei  si a conţinutului 

contactului de închiriere a spaţiului. 

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

public al orașului Huedin, P-ța Republici, nr. 42-48,  jud Cluj, (lângă podul de peste râul Domos), în 

suprafață totală 9 mp., spațiu destinat amplasării  unei construcții provizorii tip terasă, a caietului de sarcini 

privind organizarea licitatiei  si a conţinutului contactului de închiriere a spaţiului. 

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

public al orașului Huedin, str. B. N. Antal f.n ., Jud. Cluj., în suprafață totală 2 mp., spatiu destinat amplasarii  

unui automat de lapte proaspăt, a caietului de sarcini privind organizarea licitatiei  si a conţinutului 

contactului de închiriere a spaţiului. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractatelor de închiriere nr. 3751/12.05.2014, 

nr. 3752/12.05.2014, nr. 3753/12.05.2014, nr. 3754/12.05.2019, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 

12.05.2019 pana la data de 11.05.2024.  

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  desemnarii unui tutore, care să ducă la îndeplinire în numele 

și pentru Consiliul local Huedin Sentința Civilă nr.272/2019 a Judecătoriei Huedin, pentru numitul Dani 



Iosif, născut la data de 05.02.1957,având CNP 1570205125174, cu domiciliul în orașul Huedin, 

str.Băii,nr.6,jud.Cluj 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocarii art. 2 din HCL nr. 31 din 28.02.2014  privind 

aprobarea repartizarii locuintei sociale din fondul locativ locuinta situata in Huedin, str. Fildului, nr. 59, ap. 

1, jud. Cluj, d-nei. Birta Iulia, si aprobarea  repartizarii locuintei sociale situate in Huedin, str. Avram Incu, 

nr. 41, bl. A, Sc. 2, Et. 3,  Ap. 14, jud. Cluj, d-nei. Birta Iulia. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Statului de Functii al Aparatului de Specialitate 

al Primarului orasului Huedin, privind transformarea funcției publice vacante de execuție de referent, clasa 

III, grad profesional superior, regăsită la poziția nr.76 în Statul de Funcții, în funcția publică de execuție de 

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent.  

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a grupului 

sanitar public,  situat in orasul Huedin, str. B.N. Antal nr. 1, respectiv aporbarea instituirii tarifului de acces la 

grupul sanitar public, în cuantum de 1 leu/persoană. 

 12. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna martie 2019. 

13. Diverse 

 

 

Nr. 139/18.04.2019 

 

 

                             PRIMAR,       Avizat SECRETAR, 


