
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 ) 27.07.2018, ora 9,00 

 

         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 Contului de executie bugetară pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare a orașului Huedin la data de 30.06.2018 sursa A. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri și  cheltuieli consolidat – 

sursa F pe trim.III 2018, cu suma de 41.000,  și a listei de investiții consolidata pe anul 2018(din venituri proprii a 

Spitalului Orășenesc Huedin) cu suma de 30.600 lei. 

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

Specialitate al Primarului orașului Huedin, în sensul vacantării postului regăsit la poziția nr. 76 din Statul de 

Funcții. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii unor fapte de natură contravențională comise de 

persoane fizice/juridice, după caz, pe raza orașului Huedin. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a Bazei Sportive din Parcul Tineretului, 

str. Avram Iancu nr. 41,  Asociației Sportive,, Vlădeasa Huedin,, și aprobarea contractului de comodat încheiat 

între Consiliul Local Huedin și Asociația Sportivă ,,Vladeasa Huedin,, privind darea în folosință gratuită a Bazei 

Sportive din Parcul Tineretului. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui spațiu situat în incinta 

Policlinicii Huedin, etaj I, corp A, str. P.ta Victoriei nr. 6 -8 Huedin, jud. Cluj, in suprafața totala de 22,57 mp.  

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării și scoaterii la concurs a unor posturi la Spitalul 

Orășenesc Huedin. 

 8 Informare przivind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna iunie 2018. 

9.Diverse 
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                       PRIMAR,        Avizat SECRETAR, 


