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       PROIECT AL ORDINEI DE ZI  

al ședinței Ordinare al  Consiliului Local Huedin din data de  (Vineri) 27.09.2019, ora 13 la sediul Primăriei 

oraș Huedin, str. Horea nr. 1, et.1(sala de ședințe), în conformitate  cu prevederile art.133, alin.1, art.134, 

alin.1, lit.a, art.135, 136 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se transmite spre comunicare și 

aducerea la cunoștință publică astfel : 

  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  includerii în lista de investiții pe anul 2019 a obiectivului ,, 

Sistematizare rutieră verticală și orizontală în orașul Huedin cu suma de 150.000 lei și  aprobarea rectificării 

bugetului local și a listei de investiții pe anul 2019, cu suma de 150.000 lei. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume pentru desfasurarea programului   ,,100 

de ani de învățământ Românesc,, în orașul Huedin, prin unele redistribuiri în cadrul programului activităților 

culturale ale Casei de Cultură pe anul 2019. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocări sumei de 4.500 lei pentru plata cheltuielor de 

transport pe ruta – Huedin – Năvodari, tur – retur, a  echipei de fotbal a orașului Huedin la faza finală a ,, 

Cupei Asociației  Orașelor din Romania (AOR) în perioada 24 – 28 septembrie 2019, la Năvodari, jud. 

Constanța. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru anul 2020-2021 a obiectivelor de 

investiții de către Consiliul Local Huedin propuse a se realiza în anul 2020 – 2021 de către Spitalul 

Orășenesc Huedin, în procent de 10%  pentru dotarea cu aparatură medicală a Spitalului orășenesc Huedin. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea convocării adunării generale a acționarilor societății Transim 

SA,  pentru completarea numărului de membrii ai Consiliului de Administrație la SC Transim SA, cu un 

administrator provizoriu până la finalizarea  procedurii de selecție a administratorilor, propunerea unui 

administrator provizoriu și reluarea  procedurii de selecție  a administratorilor  pentru intreprinderea publică 

Transim SA.  

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnări unui administrator provizoriu în Consiliul de 

administraţie, începând cu data semnării contractului de mandat şi până la finalizarea procedurii de selecţie, 

dar nu mai mult de 4 luni, aprobarea remuneraţiei administratorului provizoriu și semnarea contractului de 

mandat care se încheie cu administratorul provizoriu la societatea TETAROM SA. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie în 

anul 2019. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnări reprezentanților Consiliului Local Huedin în 

Consiliul de Administraţie la Liceul Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin,  pentru anul școlar 2019 – 2020, 

respectiv desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calității la Liceul Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin,   pentru anul școlar 2019- 2020. 

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea desemnări repezentanților Consiliului Local Huedin în 

Consiliul de Administrație la Liceul Tehnologic,, Vladeasa ,, Huedin, pentru anul școlar 2019 – 2020,  

respectiv aprobarea desemnări unui  reprezentant al Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii la Liceul Tehnologic,, Vladeasa ,, Huedin, pentru anul școlar 2019 – 2020. 



 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local Huedin în 

Consiliul de Administraţie la Grădinița cu PP ,, Prichindeii Veseli” Huedin,  pentru anul școlar 2019 – 2020, 

respectiv desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în  Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii la Grădinița cu PP ,, Prichindeii Veseli” Huedin,  pentru anul școlar 2019 – 2020. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții al 

Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin. 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii Raportului de evaluare nr. 5197/05.10.2017 al 

imobilului situat în orașul Huedin, str. Horea nr. 4, ap.6, la un pret de 7.114 euro,  aprobarea vânzarii 

locuinței, către chiriașa Câmpeanu Ștefana Maria, și abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

111/27.07.2017, prin care sa aprobat vânzarea apartamentului situat în Huedin, str Horea nr. 4, ap. 6, către 

chiriașa Ilea Maria.  

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii în condițiile legi, prin licitație publică  a unui 

teren în suprafață de 50 mp., situat în orașul Huedin str. Horea nr. 101 (în incinta târgului de animale), spațiu 

destinat amplasării unei construcții provizorii tip chioșc pe perioada determinată, în vederea efectuării unor 

activități de comerț, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiului solicitat 

respectiv conținutul contractului de închiriere a spaţiului. 

 14. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna august 2019. 

 15. Diverse.  

 

 

                                PRIMAR,                   

    Dr. Mircea  MOROȘAN                  

                             


