
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 ) 31.08.2018, ora 10,00 

 

         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. Informare cu privire la pregătirea pentru începerea noului an școlar 2018 – 2019 de către 

unitățile de învățământ de pe raza orașului Huedin. 

 2. Informare cu privire la pregătirea și  asigurarea cu materie primă, realizarea reparațiilor 

necesare în vederea producerii agentului termic  pentru sezonul rece. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea casări, scoateri din gestiune și scăderea din 

evidențele contabile,  a unui număr de 354 cărți degradate de la Biblioteca Orășenească Huedin, în 

valoare totală de 354 lei.  

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de evenimente sociale inclusiv a unor 

nunți, botezuri, mese festive și alte evenimente de acest gen la  Sala de Nunți din cadrul Casei 

Tineretului Huedin  până la orele 24,00 a zilei de organizare a acestora, începând cu data 

01.01.2020. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de ,, Reparații soclu și curățarea 

statuii Eroului Avram Iancu'' constând în înlocuirea elementelor de piatră afectate, cu același tip și 

formă de rocă, curățarea și refacerea mortarului de rost și a altor elemente de legătură, curățarea 

chimică a bustului de bronz, executată de o firmă specializată în acest sens. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor  SC 

Transim SA Huedin, pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la cererea 

acționariatului majoritar – unitatea administrativ teritorială – orașul Huedin. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentanților Consiliului Local 

Huedin în Consiliul de Administraţie la Liceul Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin,  pentru anul 

școlar 2018 – 2019, respectiv esemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de 

Evaluare şi Asigurare a Calități la Liceul Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin,   pentru anul școlar 

2018- 2019. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării repezentanților Consiliului Local Huedin 

în Consiliul de Administrație  la Liceul Tehnologic ,,Vladeasa'' Huedin, pentru anul școlar 2018 – 

2019, respectiv desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare 

şi Asigurare a Calităţi la Liceul Tehnologic ,,Vladeasa'' Huedin, pentru anul școlar 2018 – 2019. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local 

Huedin în Consiliul de Administraţie la Grădinița cu PP ,, Prichindei Veseli” Huedin,  pentru anul 

școlar 2018 – 2019, probă desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în  Comisia de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Grădinița cu PP ,, Prichindeii Veseli” Huedin,  pentru anul școlar 

2018 – 2019. 

 10. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna iulie 2018. 

11. Diverse. 

 

Nr.229/28.08.2018. 

 

                           PRIMAR,       Avizat SECRETAR, 


