
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 ) 29. 03.2019, ora 12,00 

 

         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 cuantumului chiriei pentru apartamentele A.N.L 

destinate închirierii, situate în Huedin. Str. Aleea 1 Mai,  respectiv str. Gheorghe Doja, pe anul 2019, 

(începând cu data de 01.04.2019). 

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui tarif  în cuantum de 50 lei/an pentru prestarea 

activităților de completare, verificare date și completarea și eliberarea atestatelor de producător și carnete de 

comercializare, începând cu data de 01.04.2019. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Insuşirii  Inventarului Bunurilor care aparțin  Domeniului 

Public al Oraşului Huedin la data de 31.12.2018. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Planului de Analiză şi Acoperire  a Riscurilor 

la nivelul oraşului Huedin, și aprobarea Analizei stadiului de pregătire la mobilizare,  respectiv Planul de 

mobilizare a economiei naționale pentru apărare, al orasului Huedin,  valabil până în anul 2020. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor  SC Transim SA 

Huedin, pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație cu un administrator 

provizoriu până la finalizarea  procedurii de selecție a administratorilor și propunerea unui administrator 

provizoriu, reluarea procedurii de selecție a administratorilor pentru intreprinderea publică Transim SA 

Huedin. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților  

de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ,, Sistem de management Integrat al Deșeurilor 

în Județul Cluj,,.  

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco – 

Metropolitan Cluj,  în vederea negocierii și semnării, în numele și pe seama Asociației a unei convenții/ 

parteneriat cu un OTR. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi introducerii unor noi indicatori  în Caietul de 

sarcini, în Contractul  de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 4120/25.04.2018 cu SYLEVY 

SALUBRISERV şi în Regulamentul serviciului de salubrizare a localitatii. 



 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Pocesul Verbal de inventariere nr. 3719/DGA/SP/08.02.2019 

și a listei de inventariere la data de 31.12.2018, a  bunurilor din domeniul public de pe raza orașului Huedin 

date în concesiune Companiei de Apă Someș SA Cluj,  prin Procesul Verbal nr. 9624/30.06.2006. 

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

domeniul public al orașului Huedin, str.Avram Iancu, nr. 35/3, în suprafață totală de 10 mp., spațiu destinat 

amplasării  unei terase provizorii, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea 

spaţiilor   solicitate și conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor. 

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui spațiu situat pe 

domeniul public al orașului Huedin, P.ța Republicii nr. 8, în suprafață totală  9 mp., spațiu destinat amplasării  

unei terase provizorii, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiilor   

solicitate și conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor.  

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierea în condițiile legii a unui spațiu situat pe 

domeniul public al orașului Huedin, str.Avram Iancu, nr. 41,  jud Cluj, în suprafață totală 10 mp., spațiu 

destinat amplasării  unei terase provizorii, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind 

închirierea spaţiilor   solicitate și conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor.  

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierea în condițiile legii a unui spațiu situat pe 

domeniul public al orașului Huedin, P.ța Republicii nr. 39, în suprafață totală 15 mp., spațiu destinat 

amplasării unei terase provizorii, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea 

spaţiuluiilor  solicitate și conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor.  

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

domeniul public al orașului Huedin, str. Vladeasa în fața imobilului deținut de SC Eniber Comimpex SRL, în 

suprafață de 21 mp., conform schiței anexate, care va fi folosit în exclusivitate pentru amplasarea unei  

construcții provizorii tip terasă comercială, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind 

închirierea spaţiilor  solicitate și conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor.   

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierea în condițiile legii a unui spațiu situat pe 

domeniul public al orașului Huedin, P.ța Republicii nr. 40, jud Cluj, în suprafață totală 10 mp., spațiu destinat 

amplasării unei constructii provizorii tip terasă, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind 

închirierea spaţiilor solicitate și conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor.  

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

domeniul public al orașului Huedin, P.ța Republicii nr. 8, în suprafață totală  24,5mp., spațiu destinat 

amplasării  unei terase provizorii, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea 

spaţiilor   solicitate și conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor.  

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de asistent medical în 

cadrul Compartimentului  Psihiatrie Cronici, post regăsit la poziția 138  în Statul de Funcții, postul este pe 

perioada determinată, post cu  normă întreagă. 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea  schimbarii denumirii din Compartimentul de prevenire și 

control infecții nosocomiale, în  Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, la 

Spitalul orășenesc Huedin, și aprobarea Organigramei și Statul de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin. 

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  articolului  nr. 1 din Hotărârea Consiliului 

Local nr. 24/2019  având următorul conținut: 

 - scoaterea la concurs a postului de medic specialist în specialitatea Medicina Internă, Secția 

Medicină Internă, post temporar vacant, de la poziția nr. 8 din Statul de Funcții. Postul este cu normă 



întreagă, și aprobarea modificării articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2019, având următorul 

conținut: scoaterea la concurs a postului de medic în specialitatea Cardiologie din cadrul Ambulatoriuui- 

Cabinet Cardiologie, pozitia nr. 13 din Statul de Functii. Postul este cu normă întreagă, pe perioada 

nedeterminată. 

 20.Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi pe perioada determinată 

și transformarea unor posturi vacante pe perioada nedeterminată. 

 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Programul/Proiect cuprinzând principalele 

activităţi culturale, artistice şi sportive propuse a se desfașura în  anul 2019 de/și prin Casa de Cultură 

Huedin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/25.02.2019, a manifestării cultural artistice 

,,PRODUS DE CLUJ ”, care se va desfășura în orașul Huedin în perioada 03 – 05.05.2019. 

 22. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna februarie 2019. 

23. Diverse 

 

Nr. 91/26.03.2019 

 

 

                             PRIMAR,       Avizat SECRETAR, 


