
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  (Luni  ) 26.11.2018 , ora 14,30 

 

         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 însușirii unor raporate de evaluare a unor terenuri 

deținute de Consiliul Judetean Cluj, ca aport la capitalul saocial al SC Tetarom SA, renunțare la 

dreptul de preferință al orașului Huedin, privind subscrierea și vărsarea de aporturi la cpaitalul 

social, majorarea acestuia cu suma totală de 22.553.923 lei,  reprezentând valoarea acestor terenuri, 

majorarea numărului de acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune aferent valorii acestor 

terenuri și atribuite acționarului Județul Cluj, aprobarea noii structuri a acționariatului SC Tetarom 

SA, modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului în urma majorării capitalului social, 

respectiv mandarea directorului general al Tetarom SA pentru întocmirea actului constitutiv și 

statutului societății și pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.A la Oficiul Registrului 

Comertului. 
 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari pentru administratori – membrii în Consiliul de Administrație a Tetarom SA, a 

componenței variabile în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv completarea 

contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație  cu acești indicatori. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pe anul 2019, pentru spațiile cu altă 

destinație decât cea de locuințe din fondul locativ de stat din administrarea Primăriei orașului 

Huedin, din  incinta Casei de Cultură Huedin, a  sălii de sport din cadrul Școlii cu 16 clase din P-ta 

Republicii 42-48, tarife pentru teren domeniul public, tarife percepute în parcările publice, tarife 

percepute la administrația pieței și oborului, tarife la hala agroalimentară și alte tarife, conform 

anexei la prezentul proiect de hotărâre.   
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programul manifestărilor culturale, organizate  cu ocazia 

Zilei de 1 Decembrie 2018 – Ziua Naționala a României, și a CENTENARULUI MARII UNIRI, conform 

anexei  la  prezentul proiect de hotărâre. 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale 

pentru prestarea activităților de identificare acte în arhivă, eliberare copii din arhivă, pentru anul 

fiscal 2019, astfel: - Copie xerox documente arhivistice - 2 lei/pagină A4, 4 lei/pagină A3, Consultare 

documente arhivistice - 10 lei. 

 6. Informare privind stabilirea denumirii unei alei în urma consultării cetățenilor care dețin 

imobile construire  pe această alee, respectiv informarea  cu privire la activitatea d.nei Gyarmathy 

Hory Etelka in păstrarea traditiilor portului popular și în domeniul publicistic. 

 7. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna octombrie 2018. 

8. Diverse. 
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                           PRIMAR,       Avizat SECRETAR, 


