
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 ) 26.10.2018, ora 13,30 

 

 

         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 Secţiunea de 

Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 30.09.2018 sursa A. 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, scoaterii din gestiune și scăderea din 

evidențele contabile, a bunurilor propuse a fi casate la inventarul din data de 31.12.2017 la Liceul 

Tehnologic Vladeasa Huedin. 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, scoaterii din gestiune și scăderea din 

evidentele contabile a  bunurilor propuse a fi casare la inventarul din 31.12.2017 la Grădinița cu 

program prelungit Prichindeii Veseli Huedin. 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivelor de investiții de către 

Consiliul Local Huedin, propuse a se realiza în anul 2019 de către Spitalul Orășenesc Huedin, 

cofinantare în procent de 10% respectiv suma de 103.200 lei, pentru dotarea cu aparatură medicală 

a Spitalului orășenesc Huedin ( din totalul sumei estimate de 1.032.000 lei). 

   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, componenta integrală, în 

vederea desemnării membrilor Consiliului de Administrație pentru intreprinderea publică SC 

TRANSIM S.A. 
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării postului regăsit la poziția nr.93 din 

Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin prin transformarea 

postului funcție publică de executie, din inspector clasa I, grad profesional "debutant" în inspector 

clasa I, grad profesional "asistent", și aprobarea modificării postului regăsit la poziția nr. 64 din 

Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin, prin transformarea 

postului contractual de execuție, din arhivar treapta I, în arhivar treapta IA. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Aparatului 

de Specialitate al Primarului orașului Huedin. 

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii  apartamentului deținut cu contractul de 

închiriere nr. 5934/ 01.08.2014  de către d.na Ciulan Angela – Veronica, situat în orașul Huedin, str. 

P.ța Republicii nr. 39, Bl. A1, Sc. 2, Ap. 9, având o suprafață utilă de 55,97 mp., din inventarul 

bunurilor aparținând domeniului public  în  inventarul bunurilor  apartinand  domeniului privat al 

orașului Huedin, sub denumirea gererică de locuință, și  aprobarea contactării serviciilor de 

specialitate privind evaluarea și stabilirea prețului locuinței. 

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii variantei finale a proiectului de stemă a 

orașului Huedin, judeţul Cluj. 

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de administrare acordat 
Consiliului Județean Cluj, prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 68/27.04.2012 și Hotărârea 
Consiliului Local nr. 177/19.12.2013, prin care s-a transmis dreptul de administrare asupra 
terenului ocupat de depozitul de deșeuri neconform din orasul Huedin , inscris la pozitia nr. 198 
din Inventarul bunurilor care apartin orasului Huedin,  în suprafata de 11.500 mp, spre 
administrarea Consiliului Județean Cluj, in vederea inchiderii și ecologizării depozitului de 



deșeuri urbane neconform și aprobarea desemnării d.lui arhitect șef Haș Paul ca reprezentant 
al Consiliului Local Huedin, în vederea participării la recepția obiectivului ,, ÎNCHIDEREA 
DEPOZITULUI NECONFORM HUEDIN,, și predarea amplasamentului. 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de donație înaintată de d.na Antal Andrea și 

dl. Dezsi Attila Istvan, domiciliat în municipiul Cluj Napoca, Str. Dropiei nr. 9, pentru terenul 

înscris în C.F 50032 – Huedin, nr. Top 29/1/2/1, 30/2/9, 33/2/9 în suprafață totală de 617 mp.,  și 

trecerea acestui teren în domeniul public al orașului Huedin, cu destinația de drum public – alee, și 

atribuirea  denumirii acestei  alei , respectiv ,, ALEEA ORHIDEELOR ''. 

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, prin licitatie publică, 

a unei suprafețe de 18 mp, situată în P.ța Victoriei  nr. 6 – 8,  în curtea  Policlinicii Huedin, pentru  

amplasarea unei construcții provizorii tip chioșc, pe perioadă determinată, pentru a afectua activități 

de comerț, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiului și a 

conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului solicitat  cf. anexei  la prezentul proiect de 

hotărâre. 

  13.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de medic primar în 

specialitatea  Chirurgie generală, post vacant pe perioada nedeterminată (pozitia 38 din Statul de 

Functii) în cadrul secției de Chirurgie Generală al Spitalului Orășenesc Huedin. 

  14.Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de Funcții  al Spitalului Orășenesc Huedin,  

actualizat la data de 15.10.2018. 

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a doi membrii în comisia de concurs 

din partea instituției publice ce are în subordine rețea sanitară proprie – consiliul local, pentru  

ocuparea  postului de director medical la Spitalul Orășenesc Huedin, aprobarea desemnării a doi 

membrii în comisia de soluționare a contestațiilor,  în urma concursului  de ocupare a postului de 

director medical  la Spitalul Orășenesc Huedin. 

  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a doi membrii în comisia de concurs 

din partea instituției publice care are în subordine rețea sanitară proprie – consiliul local, pentru  

ocuparea  postului de director financiar contabil  la Spitalul Orășenesc Huedin, respectiv aprobarea 

desemnării a doi membrii în comisia de soluționare a contestațiilor,  în urma concursului  de 

ocupare a postului de director financiar contabil la Spitalul Orășenesc Huedin. 

   17. Informare cu privire la situatia ecobnomico – financiara a  SC Transim SA. 

   18. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna septembrie 2018. 

  19.  Diverse. 

 

 Nr. 278/23.10.2018 

 

 

 

                           PRIMAR,       Avizat SECRETAR, 


