
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  (Joi ) 29.03.2018, 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 modificării Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului 

de Specialitate al Primarului orașului Huedin, în sensul transformării postului de inspector I superior – 

Compartiment resurse umane și relații cu publicul (poziția nr.78 din Statul de Funcții), din post ocupat în 

post vacant începând cu data de 16.02.2018.  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Huedin. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și efectuarea serviciului 

public de transpot local în regim de taxi în orașul Huedin. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii limitei intravilanului propus prin ,,Actualizarea 

Planului Urbanistic General al orașului Huedin” în suprafață de 932.59 ha., față de cel existent în suprafață 

de 650.44 ha. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  includerii în domeniul public al orașului, a elementelor de 

infrastructură de utilităţi apă, şi predarea acestora în concesiune Companiei prin Asociaţia Regională pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş - Tisa astfel: - Reabilitare reţea de apă potabilă Dn 

110 mm PE, str. Bradului, valoare  9.268,69 lei, și Reabilitare reţea de apă potabilă Dn 110 mm PE, Dn 63 

PE str. Trandafirilor, valoare  77.843,03 lei 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unui teren situat în orașul 

Huedin, str. Vladeasa, pe trotuar lângă peretele de est, respectiv către str. Vladeasa al clădirii cu adresa 

administrativă Huedin, str. Horea, nr. 2, jud. Cluj (potrivit schiței anexate)  pentru amplasarea unei  terase 

comerciale, aprobarea Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiului solicitat 

și a conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui teren domenul public, 

situat în Huedin, str. Avram Iancu, nr. 41, lângă peretele situat în partea de sud a clădirii (potrivit schiței 

anexate) în care SC TMT Market desfășoară activitatea de alimentație publică pe o suprafață de 40 mp., 

pentru amplasarea unei terase comerciale, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind 

închirierea spaţiului  solicitat și a conţinutul Contactului de închiriere a spaţiului. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii și amplasării unei plăci comemorative pentru 

cinstirea memoriei delegaților din zona Huedinului care la 1 Decembrie 1918 au votat Marea Unire, pe o 

clădire publică din orașul Huedin, și alocarea sumelor necesare pentru realizarea și amplasarea plăcii 

comemorative, din bugetul aprobat pentru desfășurarea manifestărilor cultural-artistice organizate în anul 

2018, cu ocazia sarbătoririi Centenarului Marii Uniri. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui număr de 100 volume din lucrarea privind 

contribuțiile populației din zona orașului Huedin la realizarea MARII UNIRI de la 1 decembrie 1918, și 

alocarea sumelor privind achiziționarea acestor lucrări din bugetul activităților cultural artistice ocazionate 

de sărbătorirea Centenarului MARII UNIRI de la 1 decembrie 1918.  

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării cotizației de membru a orașului Huedin de la  

5.000 lei/an la 10.000 lei/ an la Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum, începând cu anul 

2018. 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în condițiile legii de către Spitalul orășenesc 

Huedin, a două cazane vechi uzate 100% de la Centrala Termică  astfel: 

 Cazan tip.BALTUR B AR PREX , seria 1435645, fabricat în 1998; 

 Cazan tip GARIONI NAVAL GBP600 seria 5401 fabricat în 1998)  



  

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a postului de medic specialist în 

specialitatea Psihiatrie. Postul este vacant în Statul de Functii la pozitia nr. 132 pe perioada nedeterminata, cu 

norma intreaga la Compartimentul Psihiatrie Cronici. Postul menționat este vacant începând cu data de 

12.03.2018, si aprobarea scoaterii la concurs a postului de instructor ergoterapie din cadrul 

Compartimentului Psihiatrie Cronici. Postul este vacant în Statul de Funcții la poziția nr. 133 pe perioada 

nedeterminată, cu normă întreagă la Compartimentul Psihiatrie Cronici. Postul menționat este vacant 

începând cu data de 19.02.2018. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor 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. 

 14. 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, respectiv desemnarea a doi membrii în comisia de soluționare a contestațiilor,  în urma 

concursului  de ocupare a postului de director medical la Spitalul Orășenesc Huedin. 

 15. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna februarie  2018. 

16.Diverse 

 

 Nr.74/23.03.2018 

 

 

 

       PRIMAR,        Avizat SECRETAR, 


