
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  (Miercuri ) 25.04.2018, 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 Contului de execuție bugetară pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de Dezvoltare a orașului Huedin la data de 31.03.2018. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele 

și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi aplicabile în anul 2019. 

 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament în valoare de 19.303.928,25 lei (la 

care se adaugă TVA), în vederea demarării achizițiilor pentru proiectele de reabilitare și dotare a 

ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin. 

 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor 

români aparținând minorităților rome,  pentru perioada 2018 – 2020. 

 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale pentru 

funcționarea Serviciului de voluntariat pentru situații de urgență. 
 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentului ANL situat în orașul Huedin, str. 

Gheorghe Doja nr. 5A,  Ap.8, jud. Cluj, d-nei Ilea Camelia Elena. 

 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, prin licitație publică a unei 

suprafețe de 6 mp, situată pe str. Vladeasa, nr. 2, în vederea amplasării unei construcții demontabile sezoniere 

(chioșc pentru vânzare înghetată), a Caietului de Sarcini privind organizarea licitației pentru închiriarea 

spațiului menționat și a conţinutului contactului de închiriere a spaţiului. 

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

public al orașului Huedin, P-ța Republici, nr. 42-48,  jud Cluj, (lângă podul de peste râul Domos), în 

suprafață totală 9 mp., spațiu destinat amplasării  unei construcții provizorii tip terasă, a Caietului de Sarcini 

privind organizarea licitației pentru închiriarea spațiului menționat și a conţinutului contactului de închiriere 

a spaţiului. 

  9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unui spatiu pe domeniul 

public al orașului Huedin P-ța Republici, nr. 39,  jud Cluj, în suprafață totală 15 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.    

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

domeniul public al orașului Huedin, str.Gării, nr.1,  jud Cluj, în suprafață totală 4 mp., spațiu destinat 

amplasării a două mese cu scaune, a caietului de sarcini privind organizarea licitatiei pentru inchiriarea 

spatiului menționat si a conţinutului contactului de închiriere a spaţiului. 

 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, unui spațiu situat pe domeniul  

public al Orașului Huedin, str.Horea, nr. 64, jud Cluj, în suprafață totală de 4 mp., spațiu destinat amplasării  

a două mese cu scaune, a caietului de Sarcini privind organizarea licitației pentru închiriarea spațiului 

menționat și a conţinutului contactului de închiriere a spaţiului.                               

 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unui teren în suprafață de 21 

mp., situat în orașul Huedin, str. Vladeasa, pe trotuar în fața imobilului deținut de SC Eniber Comimpex SRL 

(potrivit schiței anexate) pentru amplasarea unei  terase comerciale, a caietului de sarcini privind organizarea 

licitației pentru închiriarea spațiului menționat și a conţinutului contactului de închiriere a spaţiului.        

 13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin, 

etajul II, corp B, str. P-ta. Victoriei, nr. 6-8, Huedin,  jud Cluj, în suprafață totală de 27.3 mp., a caietului de 

sarcini privind organizarea licitației pentru închiriarea spațiului menționat și a conţinutului contactului de 

închiriere a spaţiului.    



 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților culturale din luna mai 2018, de 

către sau prin Casa de Cultură Huedin. 

 15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea   închirierea în condițiile legii, a unui spațiu în incinta 

Policlinicii Huedin, etaj II, corp B, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, evidențiat pe schița clădirii 

Policlinicii, Corp B, etaj II, în suprafață totală de 27.83 mp., a caietului de sarcini privind organizarea 

licitației pentru închiriarea spațiului menționat și a conţinutului contactului de închiriere a spaţiului.                             

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață 

totală de 29.92 mp., situat în incinta Casei de Cultură Huedin, compus dintr- un  hol în suprafaţă de 22,00 

mp., și o încăpere în suprafață de 7,92 mp, în vederea efectuării unor activități de birou, a caietului de Sarcini 

privind organizarea licitației pentru închiriarea spațiului menționat și a conţinutului contactului de închiriere 

a spaţiului.  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor premii și diplome de excelență pentru 

unii elevi din cadrul  Liceului Teoretic ,, O. Goga Huedin. 

 18.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificarii unor poziții din anexa la H.C.L 

nr.59/29.03.2018 prin care sa- u alocat sumele  din bugetul local pe anul 2018, în urma rezultatului selecției 

de proiecte consemnat în procesul verbal nr. 3140/21.03.2018 al comisiei de evaluare și selecție a proiectelor 

finanțate din fonduri  nerambursabile ale bugetului local Huedin în anul 2018 

 19. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna martie 2018. 

 20.Diverse 

 

Nr.94/20.04.2018 

 

 

 

       PRIMAR,        Avizat SECRETAR, 


