
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  ) 31.05.2019, ora 13,00 

 

         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 bugetului de venituri și cheltueili pe anul financiar 2019  la 

SC  TETAROM  SA Cluj.   

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  al SC Transim SA 

Huedin  pe anul 2019, aprobarea mandatarii reprezentantului Consiliului Local Huedin d.na Giurgiu 

Marinela, in Adunarea Generala a Actionarilor SC Transim SA pentru a vota  Bugetul de Venituri și 

Cheltuieli  al SC Transim SA Huedin  pe anul 2019. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilantului si contului de profit si pierdere al societatii SC 

Transim SA Huedin, aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2018 la  SC Transim SA si 

aprobarea mandatarii reprezentantului Consiliului Local Huedin d.na Giurgiu Marinela, in Adunarea 

Generala a Actionarilor SC Transim SA, in vederea aprobarii bilantului, contului de profit si pierdere al 

societatii si al raportului auditorului financiar  pentru anul 2018 la  SC Transim SA. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  executarii unor lucrari la reteaua de canalizare pluviala pe 

unele strazi din orasul Huedin, respectiv constructii de deversoare, extindere respectiv reabilitare retele pe 

unele strazi din orasul Huedin, lucrari care vor fi realizate de catre  Compania de Apa Somes SA in baza unui 

protocol de executare a acestor lucrari, iar materialele necesare vor fi achitate din bugetul local, in functie de 

posibilitatile financiare. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea casarii, scoaterii din gestiune si scaderea din evidentele 

contabile a a unor cărți degradate din biblioteca Liceului Teoretic O.Goga Huedin în valoare totală de 229,36 

lei. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii serviciilor privind capturarea și gestionarea 

câinilor fără stăpân de pe raza oraşului Huedin si aprobarea alocarii sumei 23.000 lei fără TVA, în vederea 

constractării în condițiile legii a serviciilor privind capturarea și gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza 

oraşului Huedin. 

 



 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii sumelor din bugetul local pe anul 2019 

cap.67.50.00/59.22 ,, Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei/Acțiuni cu caracter științific și 

social – cultural, pe anul 2019, în urma rezultatului selecției de proiecte consemnat în procesul verbal 

nr.4994/23.05.2019 al comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri  nerambursabile ale 

bugetului local Huedin în anul  2019. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii în condiții legii a terenului în suprafață de 6 mp, 

situat în  P-ța Republicii, nr 8,  (linga magazinul Profi), pentru amplasarea unui automat de lapte proaspat, a  

Caietului de Sarcini privind organizarea licitației pentru închiriarea spațiului si conţinutul Contactului de 

închiriere a spaţiului. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului nr. 4225/04.06.2013 pentru 

amplasamentul in suprafata de 12 mp., situat în P.ța Republicii nr. 8, (lângă podul peste râul Domoș), începând cu 

data de 01.06.2019, si aprobarea închirierea în condiții legii a amplasamentului  în suprafață de 12 mp, situat în  P-

ța Republicii, nr 8, jud. Cluj, (lângă podul peste râul Domoș), a Caietului de Sarcini privind organizarea licitatiei 

pentru inchiriarea spatiului si conţinutul Contactului de închiriere a spaţiului. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul bunurilor care apartin domeniului 

public  al orașului Huedin, a terenului în suprafata de 1590 mp., avand o lungime de de 265 ml., cu destinatia 

de drum public –  ,, STRADA LALELELOR”, cu valoarea de inventar de 42415 lei.  

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin 

pentru obiectivul: ,,ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA IMOBIL LOCUINTE IN ORASUL 

HUEDIN, PIATA REPUBLICII NR. 8, JUD. CLUJ “. 

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii în inventarul bunurilor care apartin domeniului 

public  al orașului Huedin, a terenului în suprafata de 558 mp., situat in P.ta Victoriei nr. 37,  inscris in CF 

1913 Huedin , nr. Topo 1162, 1163 cu destrinatia de alee (acces la blocurile de locuinte H3, H4 din P.ta 

Victoriei 38 - 40), cu valoarea de inventar de 112000,00 lei. 

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii in conditiile legii a apartamentului detinut de d.na 

Ciulan Angela Veronica cu contractul de inchiriere nr. 5934/ 01.08.2014, aprobarea contractarii serviciilor de 

specialitate privind evaluarea locuinței situate în orașul Huedin, str. P.ța Republicii nr. 39,  Bl. A1, Sc. 2, Ap. 

19, având o suprafață utila de 55,97 mp., in vederea vanzarii acestuia, si imputernicirea dl. Primar al orasului 

Huedin Dr. Mircea Morosan pentru perfectarea in forma autentica a contractului de vanzare –cumparare al 

apartamentului. 

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

grupurilor sanitare publice din orasul Huedin.  

 15. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna aprilie 2019. 

16. Diverse 

 

 

Nr. 172/27.05.2019 

 

 

                             PRIMAR,       Avizat SECRETAR, 


