
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 ) 20.12.2018, ora 13,00 

 

         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 rectificării bugetului local pe anul 2018, cu suma de 193.000 

lei.  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației orașului Huedin de la 0,1 lei/lună la 0,15 

lei/lună pentru fiecare locuitor, pentru Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul 

Hodrografic Someș – Tisa. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului și Ierarhia Funcțiilor Publice  și 

contractuale din Aparatul Propriu al Primarului Orașului Huedin, aprobarea cuantumului coeficientilor 

prevazuti in HCL nr. 175/21.12.2017 si aprobarea indemnizatiei de hrana prevazuta in Legea nr. 153/2017 

precum și a voucherelor  de vacanță pentru anul 2019. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L nr. 173/26.11.2018( pct.6 C.2) din 

centralizatorul tarife locale pe anul 2019. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației orașului Huedin la Asociația Grupului de 

Acțiune Locală Napoca Porolissum, în cuantum de 20.000 lei /an , începând cu  anul 2019. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajarii unui numar de 7 muncitori ecologisti pe durata 

determinată în vederea reralizării programului de ecologizare pe anul 2019, asigurarea cheltuielilor de 

personal aferente celor 7 posturi, precum și aprobarea categoriilor de lucrări care vor fi efectuate în anul 

2019. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului activităților culturale organizate de Casa de 

Cultură Huedin pentru sarbătorile de iarnă, pe perioara 19 – 31 decembrie 2018. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformarii si transferarii unor posturi la Spitalul orasului 

Huedin si scoaterea la concurs a acestora. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic la nivelul Primariei orasului 

Huedin. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern de protecție a datelor cu caracter 

general.  la nivelul Primariei Orasului Huedin. 



 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de administrare acordat Consiliului 

Județean Cluj, prin care s-a transmis dreptul de administrare asupra terenului ocupat de depozitul de deșeuri 

neconform din orașul Huedin, în suprafață de 11.500 mp, spre administrarea Consiliului Județean Cluj, în 

vederea închiderii și ecologizării depozitului de deșeuri urbane neconform, respectiv  predarea- preluarea 

asupra obiectivului  -  depozitul de deșeuri neconform din orașul Huedin,  se va realiza prin încheierea unui 

Proces Verbal de predare – primire între Consiliul Judetean  Cluj,  respectiv Consiliul Local Huedin.  

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contactului nr. 11139/23.11.2010 pentru 

amplasamentul siuat în P.ța Republicii nr. 8, începând cu data de 01.12.2018, închirierea in condițiile legii a 

amplasamentului în suprafață de 10 mp, situat în P.ța Republicii nr. 8(lângă podul peste râul Domoș), 

aprobarea caietului de Sarcini privind organizarea licitației pentru închirierea spatiului, și aprobarea 

conținutului contractului de închiriere. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii amplasamentului în suprafață de 1 mp situat în 

P.ța Republicii nr. 8, în fața spațiului comercial deținut de SC Harun – Yaugur SRL, aprobarea Caietului de 

Sarcini privind organizarea licitației pentru închirierea spațiului, și a conținutului contractului de închiriere. 

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru Strategia de alimentare cu caldură în 

orașului  Huedin, pe termen mediu și lung.  

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului aprobat prin 

H.C.L nr. 20/30.01.2015, privind înființarea și exploatarea parcărilor amenajate aflate pe domeniul public și 

privat al orașului Huedin. 

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Acordului de parteneriat cu Asociația Caritas 

Eparhial Greco – Catolic Cluj, pentru amlasarea containerelor speciale pe domeniul public al orașului 

Huedin, în vederea colectării de îmbrăcăminte, încălțăminte și alte produse refolosibile de la populație, 

pentru a fi distribuite apoi persoanelor nevoiașe pe o perioadă de 1an ( 01.01.2019 – 31.12.2019. 

 17. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna noiembrie  2018. 

18. Diverse. 

 

Nr. 336/17.12.2018 

 

 

 

                           PRIMAR,       Avizat SECRETAR, 


