
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) 28.06.2019, ora 9,00 

 

         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. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al TETAROM SA  

referitor la exercitiul financiar  al anului 2018, aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2018 ale 

societății TETAROM SA care cuprind: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, date informative, 

Situația acrtivelor  imobilizate Politici contabile si note  explicative, situatia modificarilor  capitalului propriu 

si situatia fluxurilor de numerar, repartizarea profitului net în anul 2018, aprbarea raportului auditului statutar 

pe anul 2018, si prezentarea Raportului  Comitetului  de nominalizare si remunerare pe anul 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii art. 2 din H.C.L 69/24.04.2019 astfel: 

,,Se aprobă majorarea tarifului pentru colectarea deşeurilor menajere de către SC SYLEVY 

SALUBRISERV SRL în oraşul Huedin, începând cu 01.05.2019, astfel: 

 -  tariful pentru persoane fizice este 12  lei/persoană/lună şi se compune astfel: 

  Servicii colectare deseuri menajere pentru persoane fizice: 5.04 lei+TVA, Servicii colectare 

selectivă a deşeurilor pentru persoane fizice : 5.04 lei+TVA 

    - tariful pentru agenţi economici este   120  lei/mc/lună şi se compune astfel: 

Servicii colectare deseuri menajere pentru agenţi economici: 50.42 lei+TVA, Servicii 

colectare selectivă a deşeurilor pentru agenţi economici : 50.84 lei+TVA,,. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de 

vacanță pe anul 2019 si 2020, si a Caietului de sarcini pentru achiziționarea de servicii de tipărire și de 

livrare a voucherelor de vacanță pentru angajații din cadrul Primariei orașului Huedin. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amendamentelor la Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini,  

Regulamentul serviciului de salubrizare şi modelul contractului de delegare prin concesiune a unor activități 

componente ale Serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor 

municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea Stațiilor de transfer,  în 

vederea demarării procedurii de licitaţie publică pentru delegarea serviciului de colectare şi transport al 

deşeurilor în judeţul Cluj. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,RECONFIRMARII CONVENȚIEI DE COOPERARE ȘI 

DE INFRĂȚIRE ,, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/14.10.1999,  între orașul Huedin,  și 

orașul Enying din Ungaria. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii suprafeței închiriate de 29,92 mp., pe str. Horea nr. 

5,(în incinta Casei de Cultură  Huedin), de către d.na Pașca Florica, conform contractului de închiriere nr. 

5154/ 30.05.2018 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 79/25.04.2018, la suprafața de 15 mp. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformarii unor posturi din Statul de Funcții al Aparatului 

de Specialitate al Primarului orasului Huedin, pozitia nr. 20,  61, 70 și 75. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statul de Functii al Aparatului de 

Specialitate al Primarului orașului Huedin. 

 9. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna mai 2019. 

10. Diverse 

 

Nr. 195/24.06.2019 

                          PRIMAR,                  Avizat SECRETAR, 

  Dr. Mircea  MOROSAN                Dan COZEA 



                            Dr. Mircea MOROŞAN                  Dan COZEA 


