
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  (Marti ) 22.05.2018, 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 Regulamentului  Intern pentru acordarea voucherelor de 

vacanță pe anul 2018, a caietului de sarcini pentru achiziționarea de servicii de tipărire și de livrare a 

voucherelor de vacanță pentru angajații din cadrul Primariei orașului Huedin. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocarii H.C.L nr. 61/29.03.2018, afterscool si aprobarea 

alocarii unei sume în cuantum de 2.000 lei/ lună, pe perioada 1 iunie – 31 decembrie 2018, pentru susținerea 

desfășurării activității Fundației Creștine Diakonia Cluj. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii art. 1 la H.C.L nr. 66/2018  

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului și  Contului de profit și pierderi pentru anul 2017 

la SC TRANSIM S.A si aprobarea  mandatarii reprezentantului CLH în A.G.A la  S.C. TRANSIM S.A. 

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

public al orașului Huedin, str. Băii, nr.1,  jud Cluj, în suprafață totală 6 mp., spațiu destinat amplasării unei 

construcții provizorii tip chioșc, a Caietului de Sarcini privind organizarea licitației pentru închiriarea 

spațiului menționat și 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.Vladeasa, nr. 42,  jud Cluj, în suprafață totală 10 mp., spațiu destinat amplasării  

unei terase provizorii,a Caietului de Sarcini privind organizarea licitației pentru închiriarea spațiului 

menționat și a conţinutului contactului de închiriere a spaţiului. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de infirmier din cadrul 

Compartimentului de Psihiatrie Cronici,  la Spitalul orășenesc Huedin, respectiv transferarea unei persoane , 

de la Cabinetul de Planificare Familiala, pe postul vacant de asistent medical principal, în cadrul  Spitalului 

orășenesc Huedin.  

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii stimulentelor reprezentând diminuări de natură 

salarială comparativ cu luna februarie 2018, din veniturile proprii ale Spitalului Orășenesc Huedin, în sumă 

de totală 2.400 lei eferente lunii mai 2018. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării prin introducerea unui nou aliniat la art. 5 al 

Regulamentului Poliției Locale Huedin,  aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 64/2017  

        10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții al 

Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin, în sensul vacantării posturilor regăsite la pozițiile 

nr.62,  63 din Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Huedin. 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor privind capturarea și gestionarea 

câinilor fără stăpân de pe raza oraşului Huedin, si alocarea sumei 23.000 lei fără TVA, respectiv revocarea 

H.C.L nr. 134/2017 privind colaborarea cu Asociatia  pentru Protecția Animalelor Cezar, cu sediul în Huedin, 

Str. Ecaterina Varga nr. 53 A, Jud. Cluj.    

             12. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna aprilie  2018. 

13.Diverse 

 

 Nr.122/16.05.2018 

       PRIMAR,        Avizat SECRETAR, 


