
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 ) 28.09.2018, ora 14,00 

 

         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 de venituri și cheltueli pe 

trim.IV. 2018 a Liceului Octavian Goga Huedin între capitol și aliniate. 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului local de venituri și cheltueli pe 

trim.IV. 2018 a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin între capitol și aliniate. 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltueli pe trim.IV. 

2018 a Grădiniței cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin între capitol și aliniate. 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 250 lei/familie din bugetul  Consiliului 

Local  pe anul 2018 pentru premierea familiilor care împlinesc 50 ani de căsătorie în anul 2018. 
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 cu suma de 13.350 lei. 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiții pe anul 2018 a obiectivului „Servicii 

de consultanță în vederea pregătirii documentației aferente proiectului - Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului 

de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin „ cu suma de 17.850 lei,  aprobarea  rectificării bugetului local și 

a listei de investitii pe anul 2018 cu suma de 17.850 lei astfel, și aprobarea alocării sumei de 17.850 lei pentru finaliarea 

obiectivului de investiții Servicii de consultanta in vederea pregatirii documentatiei aferente proiectului-Dotarea cu 

aparatura medicala a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc Huedin „ cu suma de 17.850 lei;  

din excedentul bugetului local al anilor precedenti. 
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 

2018, prin suplimentarea obiectivului de investiții „Consolidare și reparații locuința socială P- ța Victoriei 

nr.26, ap.1,  Oraș Huedin cu suma de 6000 lei, aprobarea alocării sumei de 6000 lei pentru finaliarea 

obiectivului de investitii Consolidare și reparații locuință socială P-ța Victoriei nr.26, ap.1 Oraș Huedin 

din excedentul bugetului local al anilor precedenți. 

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii suprafeței închiriate cu contract de închiriere nr. 

6427/13.09.2013, la Casa Tineretului din str. Avram Iancu nr. 41, oraș Huedin, de către Clubul Sportiv,, 

Forestierul'' de la 144.30 mp., la 69,30 mp., ceea ce reprezintă suprafața sălii de antrenament, celelalte clauze 

contractuale rămânând neschimbate.  

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea  ART. 1 din Hotărârea Consiliului Local  

nr.29/24.02.2017 în vederea numirii unui nou membru în  Comisia de selecție/evaluare,  în vederea 

desemnării membrilor Consiliului de Administratie pentru societățile comerciale de interes local, în persoana 

doamnei Boca Paula - insp.asistent Resurse Umane și aprobarea emiterii unei hotarâri, pentru  numirea unui 

administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor pentru intreprinderea 

publică TRANSIM S.A.  

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului identificat în C.F  50108 Huedin, situat în 

P.ța Victoriei nr. 43, (lângă spălătoria auto), proprietar orașul Huedin, având destinația 3 locuri pentru garaje 

auto, respectiv  aprobarea relocării amplasamentului terenului închiriat de dl.Vincze Pistruka Csaba prin 

contractul de închiriere deținut, pe noul amplasament identificat în C.F 50108 Huedin, P.ța Victoriei nr. 43. 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a spatiului dîn clădirea fostei 

centrale termice  situată  pe domeniul public al orașului Huedin, str. P.ța Republicii la f.n în suprafață de 300 

mp., imobil înscris în CF  nr. 53548 Huedin, și cuprins în inventarul domeniului public sub nr. inventar 

1200099, a Caietului de Sarcini privind organizarea licitației pentru închiriarea spațiului menționat și a 

conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului. 

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

13. Diverse. 

 Nr. 254/25.09.2018 

                           PRIMAR,       Avizat SECRETAR, 


