
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  (Marti ) 30.01.2018, ora 14,30 

 

         Primarul Orasului  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 introducerii în inventarul Domeniului Public al Orașului 

Huedin, la poziție nouă bunul cu denumirea ,, teren  parc, str. Avram iancu în fața bisericii greco – catolice,, 

și a valorii de inventar.                                                                                                                                                               

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformarii postului de la poziția nr. 36 din Statul de 

Funcții al Primăriei orașului Huedin, din post vacant, în post ocupat, pe perioada nedeterminată, începând cu 

data de 15.01.2018.                                                                                                                                                             

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

al Primarului orașului Huedin prin transformarea a 3 funcții publice în vederea promovării acestora în grad 

profesional imediat superior, regăsite la pozițiile 15, 46, 52 în Statul de Funcții.                                                                         

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

Specialitate al Primarului orașului Huedin. 

 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea repartizării apartamentului (locuința A.N.L) situat în orașul 

Huedin, str. Aleea 1 Mai, nr. 10, ap. 1, jud. Cluj, d-nei Spătar Andreea Loredana, care se regăsește la poziția 

nr. 5 din lista de priorități. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentului (locuinta A.N.L) situat în orașul 

Huedin, str. Aleea 1 Mai, nr. 10,  Ap. 9, jud. Cluj, d-lui Torok Lucian Ștefan care se regăsește la  poziția 6 din 

lista de priorități. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării apartamentului (locuinta A.N.L) situat în orașul 

Huedin, str. Gheorghe Doja nr. 5A,  Ap. 1, jud. Cluj, d.nei  Busila Voicuta poziția nr.  3 din lista de priorități. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 160 din 24.11.2017, a capitolului VIII, art. 12, alin. 5, punctul 3 și armonizarea cu H.C.L nr. 

181/21.12.2017. 

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unui spațiu situat pe 

domeniul public al orașului Huedin, P-ța Republici, nr. 8,  jud Cluj, (lângă podul peste râul Domoș), în 

suprafață totală de 8 mp., spațiu destinat amplasării unei construcții provizorii tip terasă, a Caietului de 



Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiului solicitat, respectiv a  conţinutului 

Contactului de închiriere a spaţiului. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Asociaţiei pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii Locale  a judetului Cluj, Inființarea Sistemelor de Transport și Distribuție a 

Gazelor Naturale, prin modificarea Actului Aditional nr. 1/23.09.2002, modificari ce vor viza reprezentanții 

membrilor Asociației în Adunarea generală, demersurile necesare pentru dizolvarea și lichidarea Asociației 

pentru Dezvoltarea  Infrastructurii Locale a Județului Cluj, numirea unei persoane care să efectueze toate 

demersurile necesare procedurii de lichidare și dizolvare a asociatiei  pentru Dezvoltarea Infrastructurii 

Locale a judetului Cluj, Infiintarea Sistemelor de Transport și Distribuție a Gazelor Naturale, în persoana 

consilierului juridic Anca Cosmina Rusu – Serviciul Juridic, Contencios  Administrativ, Arhivă și numirea 

unui cenzor care va controla modul de îndeplinire a mandatului de către lichidator, pe toată perioada numirii 

sale. 

 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al orașului 

Huedin,  pentru obiectivul: ,,RETEA SUBTERANA INTERURBANA DE FIBRA OPTICA PENTRU 

FURNIZAERE DE SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE, TRONSON ORADEA – CLUJ-

NAPOCA, UAT HUEDIN”. 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive,  

care vor fi organizate în anul 2018, de către sau prin Casa de Cultură Huedin. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării componenţei Consiliului Comunitar Consultativ 

la nivel local, constituit din oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, 

poliţişti, expert rom. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii Parteneriatului educativ  între Consiliul Local 

Huedin  şi Asociația ,, Actived 2013 Huedin”, pe  anul 2017, pentru realizarea unor activităţi educative, 

cultural - artistice, tehnico – aplicative și sportiv – turistice,  în rândul tinerilor din învățământul 

preuniversitar din orașul Huedin. 

 15. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna iunie 2017. 

16.Diverse 

 

Nr. 12/26.01.2018 

   

 

  PRIMAR,             Avizat SECRETAR, 


