
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) 25. 01.2019, 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 majorarii capitalului social al societatii TETAROM SA., prin 

aport in natura. 

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

la nivelul Orașului Huedin în anul școlar 2019 – 2020. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea   Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin, 

actualizat în baza prevederilor O.U.G nr. 162/2008, actualizat la data de 01.01.2019. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea   închirierea în condițiile legii, a unor spații în incinta 

Policlinicii Huedin, etaj II, corp A, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, în suprafață totală de 39,43  

mp, a Caietului de sarcini pentru organizarea licitatiei si a modelului contractului de inchiriere a spatiului. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii  în inventarul bunurilor care apartin domeniului 

public  al orașului Huedin  a terenului în suprafata de 900 mp., teren apartinand Școlii Generale cartier 

Cetatea Veche. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  aprobă introducerii în domeniul public al orașului Huedin, a 

terenului în suprafață de 5089 mp., cu destinație de strada,  situat  la ieșirea din orașul Huedin spre Cluj – 

Napoca, pe partea dreaptă, la Km 525+ 350, DN 1 E 60,  înspre SC Ragionoasa Transimpex SRL și SC 

Mecanica  Huedin SA,  atribuirea categoriei de stradă,  pentru drumul situat la ieșirea din orașul Huedin spre 

Cluj – Napoca, pe partea dreaptă, la Km 525+ 350, DN 1 E 60,  înspre SC Ragionoasa Transimpex SRL și 

SC Mecanica  Huedin SA cu o suprafafă de 5089 mp., si stabilirea denumirii acestei strazi, 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii H.C.L nr.193/20.12.2018 prin care sa aprobat 

Nomenclatorul arhivistiv la  nivelul Primăriei Orașului Huedin, cu  Nomenclatorul documentelor 

înregistrate, create și supuse  termenlor de păstrare care constituie fondul arhivistic al S.P.C.L.E.P Huedin – 

Evidenta Populației pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Huedin, Evidenţa 

Populaţiei – aprobat prin decizia nr. 139/17.02.2015. 



 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din Inventarul bunurilor aparținând domeniului 

public al oraşului Huedin a poziției nr. 215 ,,conductă alimentare cu apă - conductă aducţiune Bologa - 

Huedin”  introdusă în anul 1978 cu număr de inventar 1200283, valoare de inventar  2052560.00 lei. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificarea si actualizarea adreselor pentru  cele 11 

locuințe fond locativ de stat cuprinse in inventarul domeniului privat al UAT Huedin. 

 

 
Nr.33/21.01.2019 
 
 

                             PRIMAR,       Avizat SECRETAR, 


