
R O M A N I A                                                                         

JUDEŢUL  CLUJ 

PRIMARIA ORAŞ 

H U E D I N 

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI  

al ședinței Ordinare al  Consiliului Local Huedin, din data de   (vineri) 23.08.2019, ora 9,00 la sediul 

Primăriei oraș Huedin din str. Horea nr. 1, et.1, în conformitate cu prevederile art.133, alin.1, art.134, alin.1, 

lit.a, art.135, 136 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, se transmite spre comunicare și aducerea la 

cunoștință publică astfel : 

  

             1. Informare cu privire la pregătirea unităților școlare din orașul Huedin pentru începerea noului an 

școlar. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posture vacante și temporar 

vacante în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a 

parcărilor publice și de reședință aflate pe raza orașului Huedin. 

4. Proiect de hotarare privind aporbarea  realizarii conductei de racord gaze naturale și stație reglare, 

măsurare, predate(SRMP),pentru alimentarea cu gaze naturale în orașul Huedin, pe terenul înscris în C.F 

50176, nr. Cadastral 50176 Huedin, transmiterea dreptului de folosință cu titlu gratuit a suprafeței de 225 

mp., din terenul apartinand domeniului public al orașului Huedin, teren înscris în C.F 50176, nr. cadastral 

50176 Huedin, pe durata de existență a construcției - Statie, reglare, măsurare, predare (SRMP Huedin), către 

NOVA PAWER & GAS Cluj Napoca și încheierea unui contract de comodat între orașul Huedin și NOVA 

POWER & GAS Cluj Napoca,  având ca obiect transmiterea spre folosință cu titlu gratuit  cu scop de 

utilitate publica a terenului in suprafata de 225 mp, inscris in CF. C.F 50176, nr. cadastral 50176 Huedin, 

necesar amplasării statiei de reglare, măsurare, predare ( SRMP Huedin). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al orasului  

Huedin, Caietul de sarcini si modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii 

componente a Serviciului de salubrizare a orasului Huedin, respectiv de colectare si transport al deseurilor 

municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Functii al Aparatului de 

Specialitate al Primarului orașului Huedin. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin, 

pentru obiectivul: ,,AMPLASARE STAȚIE DOTARE CU INSTALAȚIE DE CLORINARE A APEI 

POTABILE,, . 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii unor corturi electorale in zona centrala a orasului 

Huedin, pe perioada determinata, in vederea adunarii de semnaturi pe listele  de sustinatori pentru alegerile 

prezidentiale. 

9. Informare cu privire la îndeplinirea Hotararilor Consiliului Local pe luna iulie 2019 

 10. Diverse 

 

 

                         

        PRIMAR,                  Avizat Secretar General UAT Huedin, 

  Dr. Mircea  MOROSAN                    Dan COZEA 



                                              

 


