
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 ) 29.06.2018, ora 8, 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 casării, scoaterii din gestiune și scăderea din evidențele contabile,  

a unor bunuri: obiecte de inventar degradate, Licente expirate, mobilier, aparatura birotica, active fixe de natura 

constructiilor, programe expirate. 

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

a unor bunuri din cadrul Spitalului orășenesc Huedin. 

 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. 38 din Statul de 

Funcții. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al orașului Huedin, a terenului 

situat în P.ța Republicii nr. 8, (in jurul centralei termice)  în suprafața  de 1474 mp., cu o valoare de inventar de 

71706,00 lei, în vederea amenajării acestui teren. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbarii temporare a amplasamentului în suprafață de 6 mp., 

pe care este amplasat chioșcul pentru vânzarea produselor de panificație aparținand SC A&R Coralis SRL Huedin, 

deținut prin contractul de închiriere nr. 9049/2013, pe platoul din fața SC Munca Huedin, pe durată determinată 

până la finalizarea lucrărilor de reparație a Hotelului Vlădeasa Huedin.  

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

public al orașului Huedin, str. Vladeasa f.n în suprafață de 990 mp., spațiu destinat depozitului de rumeguș – 

biomasă, a Caietului de Sarcini privind organizarea licitatiei, și a conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață de 1 mp., 

în incinta Spitalului Orășenesc Huedin,  pentru  amplasarea unui automat de cafea, a Caietului de Sarcini privind 

organizarea licitatiei, și a conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului.  

 8. 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 privind organizarea licitatiei, și a conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului,  a Caietului de Sarcini 

privind organizarea licitatiei, și a conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului. 

 9 Informare przivind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna mai  2018. 
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