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Raport de activitate pe perioada iunie 2016-decembrie 2018 din cadrul

Consiliului Local Huedin

Consilier local PSD Marius Farkas

In temeiul articolului 51,alin 4,din Legea 215/2001 cu privire la administrația publica 

locala ,prin prisma acestui raport de activitate , aduc la cunoștința activitatea mea de consilier 

local desfasurata in Consiliul Local Huedin in perioada iunie2016-31 decembrie 2018

In urma alegerilor din 05.06.2016 in cadrul Consiliului Local Huedin am fost ales 

consilier local

Am depus jurământul de Consilier Local din partea Partidului Social Democrat din 

Romania in ședința Consiliului Local al Orașului Huedin din iunie 2016, avand calitatea de 

membru in :

COMISIA DE MUNCA, PROTECȚIE SOCIALA SI JURIDICA

Am participat la un număr de 18 ședințe extraordinare si la un număr de 27 ședințe 

ordinare ale Consiliului Local Huedin.

Am participat la toate manifestările de tip omagial desfășurate in Orașul Huedin : 

depunere de coroane cu ocazia unor manifestări omagiale, Ziua Drapelului National, Ziua 

Naționala, Centenarul Marii Uniri, Ziua Eroilor, etc.

In calitate de consilier PSD am participat permanent la ședințele organizate pe 

comisiile de activitate cat si la sedinele ordinare si extraordinare ale Consiliului aducandu-mi 

aportul de fiecare data pentru bunul mers al activităților economice ,administrative si nu 

numai. Am participat la dezbaterea tuturor proiectelor de hotarare de consiliu local precum si 

la adoptarea lor impreuna cu alti consilieri locali,avand o colaborare fructuoasa pentru bunul 

mers al activitatilor si in special dezvoltarea economico sociala a localității.

întrucât activitatea de consilier nu se rezuma doar la ședințele ordinare sau 

extraordinare,de fiecare data am participat la diverse acțiuni si dezbateri cu cetățenii din 

Huedin,facand diverse propuneri pentru dezvoltarea orașului nostru ,in calitate de consilier 

local PSD fiind in serviciul comunității locale.

Pe toata perioada mandatului ,de la lalegeri si pana in prezent am participat la 

ședințele Consiliului Local Huedin ,am studiat amanuntit,dezbătut si avizat proiectele de 

hotarare propuse. Au votat si au fost de accord cu acele proiecte care erau necesare dezvoltării 

in bine a societății si orașului.

In acitvitatea de consilier local am fost preocupat si au susținut rezolvarea tuturor 

problemelor cetățenilor orașului,conform legii. Am participat activ la sedintelede Consiliu



Local,contribuind cu elemente de analiza,dezbatere si propuneri in legătură cu proiectele 

discutate.Pe perioada mandatului meu de consilier local PSD am avut mai multe propuneri 

finalizate in proiecte de hotarare

Am contribuit activ la rezolvarea problemelor ivite cu ocazia inițierii proiectelor de 

hotarari,astfel incat hotărârile adoptate sa fie cat mai folositoare comunității a căror probleme 

si cerințe trebuiesc rezolvate.

Am incercat sa identific nevoile orașului,prioritățile,nevoile cu care se confrunta cetățenii.

Am participat la intalniri cu locuitorii orașului in vederea identificariii problemelor existente 

si gasirea de soluții pentru rezolvarea acestora.

Am considerat si consider ca activtatile, intervențiile si acțiunile întreprinse de mine trebuie sa 

vizeze interesul general al comunității, sa contribui prin propuneri de soluții si măsurii 

corespunzătoare, la rezolvarea unor probleme si doleanle ale cetățenilor orașului Huedin 

Menționez mai jos cateva din proiectele de hotarare la care am participat la votarea

,avizarea sau verificarea ducerii la indeplinire a acestora

H.C.L nr. 64 din 15.07.2016 - aprobare asociere - POROLISUM

H.C.L nr. 65 din 29.07.2016 - validare in funcția de consilier local a d.lui Biro Lajos

H.C.L nr. 66 din 29.07.2016 - aprobare Regulamentul de Funcționare a Consiliului Local 

Huedin

H.C.L nr. 67 din 29.07.2016 - aprobare desemnare reprezentant in AGA ECO- 

METROPOLITAN

H.C.L nr. 68 din 29.07.2016 - aprobare desemnare reprezentant in AGA SOMES TISA

H.C.L nr. 69 din 29.07.2016 - aprobare desemnare a doi consilieri locali in comisia de 

organizare a adunării satesti - alegere delegat sătesc.

H.C.L nr.70 din 29.07.2016 - aprobare modificare art. l din HCL nr. 29 - 1998

H.C.L nr.71 din 29.07.2016 - aprobare plata cotizație Grupul de Acțiune Locala Napoca 

Porolissum

H.C.L nr.72 din 29.07.2016 - aprobare scoatere din funcțiune obiecte de inventar deteriorate - 

Spitalul orășenesc Huedin

H.C.L nr.73 din 29.07.2016 - aprobare scoatere din funcțiune mijloace fixe corporale 

deteriorate - Spitalul orășenesc Huedin

H.C.L nr.74 din 29.07.2016 - aprobare schimbare denumirii str. Stejarului in str. protopop 

Dorel Pușcaș



H.C.L nr.75 din 29.07.2016 - aprobare actualizare componenta Consiliul Comunitar

Consultativ la nivel local

H.C.L nr.76 din 29.07.2016 - aprobare scoatere la concurs posturi vacante Spital

H.C.L nr.77 din 29.07.2016 - aprobare desemnare reprezentant CLH in Consiliul pentru 

Dezvoltarea regionala a regiunii NV

H.C.L nr.78 din 30.08..2016 - APROBARE CONTUL DE EXECUȚIE BUGETARA LA 

30.06

H.C.L nr.79 din 30.08..2016 - aprobare casare bunuri nefolosibile

H.C.L nr.80 din 30.08..2016 - aprobare casarefond de carte Biclioteca

H.C.L nr.81 din 30.08..2016 - aprobare rectificare buget Spital

H.C.L nr.82 din 30.08..2016 - aprobare stabilire limita maxima de consum de carburanți 

pentru auto din dotarea Primăriei

H.C.L nr.83 din 30.08..2016 - aprobare Planul de ocupare a functiilro publice pe anul 2017

H.C.L nr.84 din 30.08..2016 - aprobare alocare sume finanțări nerabursabile proiecte 2016 

Etapa a Il-a

H.C.L nr.85 din 30.08..2016 - aprobare trasee implementareProiect RO NET

H.C.L nr.86 din 05.09.2016 - aprobarea rectificării bugetului cu suma de 13050 lei

H.C.L nr.87 din 05.09.2016 - aprobarea rectificării bugetului cu suma de 308.000 lei

H.C.L nr.88 din 30.09.2016 - aprobarea rectificării bugetului cu suma de 422.000 lei.

H.C.L nr.89 din 30.09.2016 - aprobarea rectificării bugetului LOCAL - 2016

H.C.L nr.90 din 30.09.2016 - aprobarea rectificării bugetului Spitalului orășenesc Huedin pe 

trim. III 2016 -460.638 lei

H.C.L nr.91 din 30.09.2016 - aprobarea introducerii ob. în dom. privat al Or. Huedin, ?i 

aprobarea predarii-primirii lor spre folosin?a la Spitalul Or. Huedin

H.C.L nr.92 din 30.09.2016 - aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Lie. 

O.Goga Huedin cu 28.385 lei.

H.C.L nr.93 din 30.09.2016 - aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli 2016.

H.C.L nr.94 din 30.09.2016 - aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli 2016. 

389.000 lei

H.C.L nr.95 din 30.09.2016 - aprobare modificare nr. membrii CA la SC Transim

H.C.L nr.96 din 30.09.2016 - aprobare transformare post spital.

H.C.L nr.97 din 30.09.2016 - aprobare organigrama si Statul de Funcții al Spitalului la 30.09.



H.C.L nr.98 din 30.09.2016 - aprobare darea in folosința gratuita spațiu Policlinica 25 mp, 

Asoc. biroul alcolicitlor anonimi din Romania

H.C.L nr.99 din 30.09.2016 - aprobare amplasament identificat P.ta Victoriei nr. 43 - garaje 

auto

H.C.L nr.100 din 30.09.2016 - aprobare procedura de delgare de gestiune prin licitație 

publica - atribuirecontract de delegare a gestiunii serv, salubrizare

H.C.L nr.102 din 28.10.2016 - aprobare rectificare buget local cu suma de 83575,5 lei.

H.C.L nr.103 din 28.10.2016 - aprobare Plan cupare func'ii publice pe anul 2017

H.C.L nr.104 din 28.10.2016 - aprobare Regulament de instituire taxa speciala de salubrizare

H.C.L nr.105 din 28.10.2016 - aprobare relocare amplasament garaj Suciu Cristian Mircea

H.C.L nr.106 din 28.10.2016 - aprobare scoatere la concurs posturi Spital

H.C.L nr.107 din 28.10.2016 - aprobare reactualizare componenta comisia de repartizare 

locuințe din fondul locastiv al orașului Huedin

H.C.L nr. 108 din 28.10.2016 - aprobare desemnare reprezentanți ai CLH in CA respectiv in 

CEAC la Lie. Tehnologic Vladeasa Huedin 2016-2017.

H.C.L nr.109 din 28.10.2016 - aprobare desemnare reprezentanți ai CLH in CA respectiv in 

CEAC la Lie. Grădiniță prichindeii veseli Huedin 2016 - 2017.

H.C.L nr. 110 din 28.10.2016 - aprobare desemnare reprezentanți ai CLH in CA respectiv in 

CEAC la Lie. O.Goga Huedin 2016 - 2017.

H.C.L nr.l 11 din 28.10.2016 - aprobare instituire taxa speciala de salubrizare

H.C.L nr.l 12 din 28.10.2016 - aprobare rectificare buget local cu suma de 16000 lei

H.C.L nr. 113 din 29.11.2016 - aprobare contul de execuție buigetara la 30.09.

H.C.L nr.l 14 din 29.11.2016 - aprobare rectificare buget local 2016 sursa A.

H.C.L nr.l 15 din 29.11.2016 - aprobare rectificare buget Spital 2016 cu suma de 481.465 lei

H.C.L nr.l 16 din 29.11.2016 - aprobare ITLpe anul 2017

H.C.L nr. 117 din 29.11.2016 - aprobare închiriere spațiu Policlinica 34,32 mp

H.C.L nr.l 18 din 29.11.2016 - aprobare noul contract de ineghiriere locuințe ANL si 

metodologia de calcul a chiriei

H.C.L nr.l 19 din 29.11.2016 - aprobare lista de priorități in repartizarea locuințelor din 

fondul locativ

H.C.L nr.120 din 29.11.2016 - aprobare schimb de locuința ANL - Harko Cristina Maria.

H.C.L nr.121 din 29.11.2016 - aprobare Regulament de stabilire a procedurii de selecție a 

administratorilor la SC Transim SA



H.C.L nr.122 din 29.11.2016 - aprobareProgram manifestări culturale de 1 Decembrie

H.C.L nr. 123 din 29.11.2016 - aprobare ROI, ROF

H.C.L nr. 124 din 29.11.2016 - aprobare scoatere la concurs posturi Spitalul orășenesc Huedin 

(as. medical, medic)

H.C.L nr.125 din 29.11.2016 - aprobare aviz de principiu pentru amplaksarea unui panou 

publicitar in zona centrala a orașului

H.C.L nr.126 din 29.11.2016 - aprobare rectificare buget local cu suma de 61.000 lei

H.C.L nr.127 din 29.11.2016 - aprobare rectificare buget local cu suma de 1409 mii lei

H.C.L nr.128 din 07.12.2016 - aprobare rectificare buget local cu suma de 105.000 LEI

H.C.L nr.129 din 20.12.2016 - aprobare instituire taxa timbru arhitectura

H.C.L nr.130 din 20.12.2016 - aprobare scoatere la concurs posturi Spital

H.C.L nr.131 din 20.12.2016 - aprobare oferta donație teren - alee Zirbo

H.C.L nr.132 din 20.12.2016 - acordare scutiri impozite

H.C.L nr.133 din 20.12.2016 - aprobare suplimentarea cofinan’frii din bugetul local pe anul 

2016 pentru Spitalul orășenesc Huedin 5734,56 lei

H.C.L nr.134 din 20.12.2016 - aprobare cofinantare 5%, 10% pe anul 2017 pentru Spitalul

Orășenesc Huedin - obiecte investiții

H.C.L nr.135 din 20.12.2016 - aprobare angajare 5 muncitori ecologisti 2017

H.C.L nr.136 din 20.12.2016 - aprobare modificare Regulament cimitir

H.C.L nr.137 din 20.12.2016 - aprobare Organigrama si Statul de Funcții

H.C.L nr.138 din 20.12.2016 - aprobare prelungire perioada inchiriere spatii Policlinica

H.C.L nr.l din 05.01.2017 - aprobare acoperirii deficitului in suma de 5.022.681,02 lei si 

220.000 lei.

H.C.L nr.2 din 05.01.2017 - aprobare acoperirii deficitului in suma de 570.135,98 lei

H.C.L nr.3 din 05.01.2017 - aprobare acoperirii deficitului in suma de 82.996,20 lei.

H.C.L nr.4 din 05.01.2017 - aprobare acoperirii deficit Spital.

H.C.L nr.5 din 05.01.2017 - aprobare acoperirii deficit Spital

H.C.L nr.6 din 05.01.2017 - aprobare preluare ca venit sume - 20.000 lei

H.C.L nr.7 din31.01.2017 - aprobare contul de execuție bugetara la 31.12

H.C.L nr.8 din 31.01.2017 - aprobare atribuirea in folosința gratuita spațiu Policlinica 

sociatiei Umanitare,, Dreptul la Viata,,.

H.C.L nr.9 din 31.01.2017 - aprobarea Strategiei Locale - dezvoltare si fucntionare Serviiul 

de Salubrizare 2016 - 2025



H.C.L nr. 10 din 31.01.2017 - aprobarea revocarea HCL 129-2016

H.C.L nr.l 1 din 31.01.2017 - aprobarea Acord parteneriat cu Asociația Caritas Eparhial 

Greco Catolic Cluj.

H.C.L nr. 12 din 31.01.2017 - -amplasare racorduri pe domeniul public al orașului - realizare 

lucrări includere depozit neconform de deșeuri

H.C.L nr.13 din 31.01.2017 - aprobare avizare rețea școlara 2017 - 2018

H.C.L nr.l4 din 31.01.2017 - aprobare Program manifestfri culturale 2017 - Casa de Cultura 

Huedin

H.C.L nr.l5 din 31.01.2017 - aprobare prelungire parteneriat educativ intre CLH si Asociația 

Actived 2013 Huedin pe anul 2017

H.C.L nr. 16 din 31.01.2017 - aprobare prelungire parteneriat educativ pe anul 2017 - Clubul 

Copiilor Huedin.

H.C.L nr. 17 din 31.01.2017 - aprobare modificare art.2 din HCLnr. 95 - 30.09

H.C.L nr.l8 din 31.01.2017 - aprobare preluare ca venit în bugetul de venituri proprii si 

subvenții - contul F401501 - efectuare cheltuieli Spital.

H.C.L nr.l9 din 31.01.2017 - aprobare completare Statut SC Transim SA.

H.C.L nr.20 din 24.02.2017 - aprobare fonna finala a criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate cereri ANL.

H.C.L nr.21 din 24.02.2017 - aprobare jnchiriere spațiu Casa de Cultura Huedin 11, 35 mp.

H.C.L nr.22 din 24.02.2017 - aprobare închiriere spațiu Rep. 39 - Braserie

H.C.L nr.23 din 24.02.2017 - aprobare introducere in domeniul public - obiectiv - prelungire 

rețea apa Cetatea Veche.

H.C.L nr.24 din 24.02.2017 - aprobare delegare gestiune bunuri sistem alimentare cu apa 

către Compania de Apa Somes SA.

H.C.L nr.25 din 24.02.2017 - aprobare închiriere spațiu - amenajare toneta inghetata 6 mp.

H.C.L nr.26 din 24.02.2017 - aprobare alocare sume din bugetul pe anul 2017- achiziționare 

auto Politia Locala

H.C.L nr.27 din 24.02.2017 - închiriere 2 amplasamente de 1 mp fiecare in incinta Spitalului 

orășenesc -automate cafea

H.C.L nr.28 din 24.02.2017 - desemnare doi reprezentanți ai CLH in CA la Liceul Tehnoloc 

Vladeasa Huedin

H.C.L nr.29 din 24.02.2017 - desemnare comisia verificare cereri membrii CA la SC Transim

SA.df



H.C.L nr.3O din 24.02.2017 - aprobare Planul de ac'iune pe anul 2017 pentru romi.

H.C.L nr.31 din 24.02.2017 - aprobare efectuare lucrări pe domeniul public al orașului 

Huedin.

H.C.L nr.32 din 24.02.2017 - aprobare inchiriere spațiu str. Vladeasa 5 - (atelier) 48 mp.

H.C.L nr.33 din 24.02.2017 - aprobare introducere in inventar Aleea Muntelui

H.C.L nr.34 din 24.02.2017 - inchiriere 2 amplasamente de 1 mp fiecare in incinta policlinicii 

-automate cafea

H.C.L nr.35 din 24.02.2017 - aprobare depunere solicitare de finanțare proiect,, Modernizare 

drumuri in Cetatea Veche.

H.C.L nr.36 din 24.02.2017 - aprobare cuprinderea in bugetul local initial pe anul 2017 a 

sumei de 1.195.000 lei

H.C.L nr.37 din 13.03.2017 - aprobare înfiin?area Serviciului Social "Centru de zi pentru 

persoane vârstnice" la nivelul Orașului Huedin

H.C.L nr.38 din 13.03.2017 - aprobare înfiin?area Serviciului Social "Centru de zi pentru 

persoane vârstnice" la nivelul Orașului Huedin

H.C.L nr.39 din 24.03.2017 - aprobare alocare sume din bugetul pe anul 2017 - achiziționare 

autoutilitara Politia Locala.

H.C.L nr.40 din 24.03.2017 - aprobare buget local pe anul 2017

H.C.L nr.41 din 24.03.2017 - aprobare buget propriu si subvenții pe anul 2017- Sursa E

H.C.L nr.42 din 24.03.2017 - aprobare buget propriu si subvenții pe anul 2017 - Sursa F 

Spitalul orășenesc Huedin

H.C.L nr.43 din 24.03.2017 - aprobare program manifestări culturale, artistice - 2017

H.C.L nr.44 din 24.03.2017 - aprobare transformare posturi Spitalul orășenesc Huedin

H.C.L nr.45 din 24.03.2017 - aprobare demolare clădire CT, Rep.39 si radierea din inventar

H.C.L nr.46 din 24.03.2017 - aprobare inchiriere spațiu 16 mp , Rep.39, montare terasa 

comerciala

H.C.L nr.47 din 31.03.2017 - aprobare modificare art. 1 din HCL nr. 25 din 24.02.2017 str. 

Vladeasa

H.C.L nr.48 din 31.03.2017 - aprobare introducere in Inventarul dom.public suprafața de

4242 mp teren aferent ansamblurilor de bl.din P.'a Rep

H.C.L nr.49 din 31.03.2017 - aprobarea protocolului de colaborare intre IPJ Cluj, Lie.

Tehnologic Vladeasa Huedin si CLH



H.C.L nr.5O din 31.03.2017 - aprobare inchiriere spațiu 52 mp , P.ta Victoriei 40, amplasare 

terasa.

H.C.L nr.51 din 31.03.2017 - aprobare Organigrama si Statul de Funcții.

H.C.L nr.52 din 31.03.2017 - aprobare desemnare membru in CA la SC Transim SA Huedin

H.C.L nr.53 din 28.04.2017 - aprobare Calendarul manifest[rilor cultural artistice organizate 

cu ocazia Zilelor Huedinului

H.C.L nr.54 din 28.04.2017 - aprobare alocare sume finanțări nerambursabile 2017

H.C.L nr.55 din 28.04.2017 - aprobare transformare posturi Spital

H.C.L nr.56 din 28.04.2017 - aprobare scoatere din inventar dom.public mijloace fixe in 

valoare de 108047,09 lei

H.C.L nr.57 din 28.04.2017 - aprobare contul de execuție bugetara la 31.03

H.C.L nr.58 din 28.04.2017 - aprobare stabilire fapte de natura contravenționala - deșeuri 

menajere Politia Locala.

H.C.L nr.59 din 28.04.2017 - aprobare inchiriere teren 8 mp - terasa SC Vișinul Prodcom 

SRL.

H.C.L nr.60 din 28.04.2017 - aprobare inchiriere teren41 mp str. Horea 78-80 - activitati 

sportive

H.C.L nr.61 din 28.04.2017 - aprobare inchiriere terenl mp - automat primărie băuturi calde

H.C.L nr.62 din 28.04.2017 - aprobare stabilirii unor fapte contravenționale de natura 

comerciala , politia locala huedin

H.C.L nr.63 din 28.04.2017 - aprobare infiintare comisie de ordine publica la nivelul orașului 

Huedin

H.C.L nr.64 din 28.04.2017 - aprobare REGULAMNETULUI DE ORG SI FUNCȚIONARE 

POLITIE LOCALA

H.C.L nr.65 din 28.04.2017 - aprobare REGULAMNETULUI DE ORG SI FUNCȚIONARE 

CRESA HUEDIN

H.C.L nr.66 din 28.04.2017 - aprobarea modificării punctului 6 din programul manifestărilor 

Zilele Huedinului

H.C.L nr.67 din 28.04.2017 - aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare către 

Transim SA

H.C.L nr.68 din 28.04.2017 - aprobarea demarării procedurii de dizolvare si lichidare a 

Asociației Pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului Cluj

H.C.L nr.69 din 31.03.2017 - unificare HCL SC Transim SA Huedin.



H.C.L nr.70 din 12.05.2017 - introducere pe lista de investiții a serv.de consultanta pregătire 

proiecte finanțări nerambursabile POR 2014 - 2020

H.C.L nr.71 din 12.05.2017 -aprobarea modificare si completare HCL nr. 45-31.03

H.C.L nr.72 din 22.05.2017 aprobare revocare membrii CA la SC Transim Sa si numirea 

noilor membrii CA.

H.C.L nr.73 din 22.05.2017 aprobare modificare contract de munca Tamas Zoltan - Spital.

H.C.L nr.74 din 26.05.2017 aprobare suplimentare suprafața teren cu 5 mp. Stafie 

monitorizare calitate aer -APM

H.C.L nr.75 din 26.05.2017 aprobare introducerii in domeniul privat al or. si predarea către 

Spitalul orășenesc a unui generator electric

H.C.L nr.76 din 26.05.2017 aprobare DESEMNARE REPREZ.CLH IN COMISIA DE 

JURIZARE - ASOCIAȚIEI ACTIVED 2013 HUEDIN.

H.C.L nr.77 din 26.05.2017 aprobare desemnare reprezentanți CLH in Comisia Sciala 

locuințe ANL

H.C.L nr.78 din 26.05.2017 aprobare tarife plata consum en.electrica consumata in parcul

Tineretului - Zilele Huedinului

H.C.L nr.79 din 26.05.2017 aprobare majorare capital social la SC Transim SA Huedin.

H.C.L nr.80 din 20.06.2017 - aprobare Documentul strategic privind creșterea eficientei 

energetice a clădirilor public.

H.C.L nr.81 din 20.06.2017 - aprobare reabilitare clădirea veche a Spitalului orășenesc 

Huedin

H.C.L nr.83 din 26.06.2017 - aprobare alocare sume (51.000 lei) Etapa a II a proiecte 

finanțări nerambursabile 2017

H.C.L nr.84 din 26.06.2017 - aprobare modificare taxe si tarife percepute de Adm.Pietei si 

Oborului Huedin de la 1 iulie 2017.

H.C.L nr.85 din 26.06.2017 - aprobare scoatere la concurs post regisrator - Spital

H.C.L nr.86 din 26.06.2017 - aprobare Structura organizatorica a Spitalului Orășenesc 

Huedin.

H.C.L nr.87 din 26.06.2017 - aprobare executare lucrări pe domeniul public al orașului

Huedin

H.C.L nr.88 din 26.06.2017 - aprobare casare si scoatere din gestiune bunuri

H.C.L nr.89 din 26.06.2017 - aprobare RECTIFICARE BUGET.

H.C.L nr.90 din 26.06.2017 - aprobare modificare organigrama si Statul de Funcții.

serv.de


H.C.L nr.91 din 26.06.2017 - aprobare completării HCL nr. 56 - 2017.

H.C.L nr.92 din 21.07.2017 - aprobarea actului adițional la contractul de delegării gestiunii 

serviciului de salubrizare SC Transim SA.

H.C.L nr.93 din 26.07.2017 - aprobarea rectificare lista investiții Lie. O Goga, rectioficare 

buget cu 24.000 lei

H.C.L nr.94 din 21.07.2017 - aprobarea.

H.C.L nr.95 din 26.07.2017 - aprobarea. RECTIFICARE BUGET - 2017 cu suma de 283.000 

lei

H.C.L nr.96 din 26.07.2017 - aprobare credite bugetare 2500 lei, 20.000 lei

H.C.L nr.97 din 26.07.2017 - aprobare rectioficare buget Liceul Teoretic O.Goga 10.000 lei.

H.C.L nr.98 din 26.07.2017 - aprobaremodificare anexa la HCL nr. 84-2017, instituire taxe 

Hala Agroalimentara

H.C.L nr.99 din 26.07.2017 - aprobare contul de execuție bugetara la 30.06.

H.C.L nr.100 din 26.07.2017 - aprobare stabilire nivel salarii din 1 iulie 2017.

H.C.L nr.101 din 26.07.2017 - aprobarea scoaterii din func?iune a miji, fixe corporale în val. 

de 11254,87 lei la Spitalul Ora?enesc Huedin

H.C.L nr.102 din 26.07.2017 - aprobarea scoaterii din func?iune a ob.inventar deteriorate in 

val. de 18.022 lei la Spitalul Ora?enesc Huedin

H.C.L nr.103 din 26.07.2017 - aprobare exec.lucrări domeniul public al orașului

H.C.L nr.104 din 26.07.2017 - aprobare exec.lucrări domeniul public al orașului.

H.C.L nr.l 05 din 26.07.2017 - aprobare exec.lucrări domeniul public al orașului.

H.C.L nr.106 din 26.07.2017 - aprobare inchiriere 2 mp P.ta Rep.8, amplasare automat de 

lapte proasat.

H.C.L nr.107 din 26.07.2017 - aprobare reziliere contract 11693 - 30.12.2011 din 01.08

H.C.L nr.108 din 26.07.2017 - aprobare cuntum chirie pentru apartamente ANL

H.C.L nr.109 din 26.07.2017 - aprobare transferare post Spital

H.C.L nr.l 10 din 26.07.2017 - aprobare modificare pct. 2 din HCL 83 - 26.06

H.C.L nr.l 11 din 26.07.2017 - aprobare vanzare locuința str. Horea nr. 4, ap.6, Ilea Maria

H.C.L nr.l 12 din 26.07.2017 - aprobare rectificare buget 200.000 lei

H.C.L nr.l 13 din 29.08.2017 - aprobare rectificare buget 50.000 lei

H.C.L nr.l 14 din 29.08.2017 - aprobare rectificare buget SURSA A

H.C.L nr.l 15 din 29.08.2017 - aprobare rectificare buget 1000 lei - Spital

H.C.L nr.l 16 din 29.08.2017 - aprobare rectificare buget Sursa E



H.C.L nr. 117 din 29.08.2017 - aprobare transformare post vacant de insp.clasa I privncipal in 

asistent

H.C.L nr.l 18 din 29.08.2017 - aprobare inchiriere spațiu Policlinica

H.C.L nr. 119 din 29.08.2017 - aprobare scoatere la concurs posturi Spital.

H.C.L nr.120 din 29.08.2017 - aprobare Regulament privind eliberare aviz de spargere lucrări 

de racorduri si branșamente

H.C.L nr.121 din 29.08.2017 - aprobare Regulament privind organizarea, autorizarea ?i 

amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza ora?ului Huedin.

H.C.L nr.122 din 29.08.2017 - aprobare executare lucrări domeniul public al orașului huedin

H.C.L nr.123 din 29.08.2017 - aprobare alocare 1500 lei - servicii de reprezetnare ]n instanța 

- litigiu judecătoresc

H.C.L nr.124 din 29.08.2017 - aprobare modificare poz.250, 251 din Inventarul Dom

H.C.L nr.125 din 29.08.2017 - aprobare modificare art.95 din Regulamentul CLH

H.C.L nr.126 din 26.09.2017 - aprobare rectificare buget cu suma de 921.000 lei

H.C.L nr.127 din 26.09.2017 - aprobare stabilirea nivelului salariilor de baza a personalului 

din Aparatul de Specialitate al Primarului

H.C.L nr.128 din 26.09.2017 - aprobare alocare suma de 3750 lei pentru premierea fam. cu

50 ani căsătorie

H.C.L nr.129 din 26.09.2017 - aprobare modificare poziție 250 din Inventarul Domeniului

Public

H.C.L nr.l30 din 26.09.2017 - aprobare introducere in Iinventarul Dom. Public poziție noua - 

teren aferent Piața

H.C.L nr.131 din 26.09.2017 - aprobare introducere in Iinventarul Dom. Public poziție noua - 

Teren aferent clădirii Policlinica

H.C.L nr.132 din 26.09.2017 - aprobare incadrarea aleii „ Aleea Muntelui,, in zona D al 

orașului

H.C.L nr.l33 din 26.09.2017 - aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 

2018

H.C.L nr.134 din 26.09.2017 - aprobarea stabilirii masurilor privind solutionarea problemei 

caiinilor comunitari de pe raza orașului Huedin

H.C.L nr.135 din 26.09.2017 - aprobareaRegulamentului de organizare ;i funcționare a pieței 

si halei agroalimentare Huedin



H.C.L nr.136 din 26.09.2017 - aprobarea rectificării bugetului local pe naul 2017 cu suma de 

45.000 lei

H.C.L nr.137 din 26.09.2017 - aprobare transformare post medic - medic specialist pediatrie. 

H.C.L nr.138 din 26.09.2017 - aprobarerectificare buget - 2017 cu suma de 790.000 lei.

H.C.L nr.l din 05.01.2018 - aprobare acoperirii deficitului in suma de 249732,19 si 22534,86 

lei.

H.C.L nr.2 din 05.01.2018 - aprobare acoperirii deficitului in suma de 10.000 lei.

H.C.L nr.3 din 05.01.2018 - aprobare acoperirii din excedentul anilor precedenti sume - 2017

- 4031208,33,10000 lei,20.000 lei

H.C.L nr.4 din 05.01.2018 - aprobare acoperirii DEFICIT - 4031208,33 LEI

H.C.L nr.5 din 05.01.2018 - aprobare acoperirii DEFICIT - 4 213668,18 si 22534,86 lei

H.C.L nr.6 din 05.01.2018 - aprobare preluării ca venit suma de 20.000 lei.

H.C.L nr.7 din 05.01.2018 - aprobare preluării ca venit suma de350.000 lei

H.C.L nr.8 din 05.01.2018 - aprobare preluării ca venit suma de 150.000 lei

H.C.L nr.9 din 30.01.2018 aprobare introducere in Inventarul Dom.Public poziției noua

H.C.L nr.10 din 30.01.2018 aprobaretransformare post poziția 36 din Statul de Funcții din 

15.01.2018.

H.C.L nr.l 1 din 30.01.2018 aprobare modificare Stat de Funcții - transformare 3 funcții 

publice

H.C.L nr.12 din 30.01.2018 aprobare Organigrama si Statul de Funcții

H.C.L nr.13 din 30.01.2018 aprobare repartizare locuința ANL -Spatar Andreea Loredana

H.C.L nr.14 din 30.01.2018 aprobare repartizare locuința ANL -TOROK1UCTAN

H.C.L nr.l5 din 30.01.2018 aprobare repartizare locuința ANL -d.nei Busila Voicuta

H.C.L nr.16 din 30.01.2018 aprobare MODIFICARE SI COMPLETAREANEXA LA hei

NR. 160 DIN 24.11.2017

H.C.L nr.l7 din 30.01.2018 aprobare inchiriere spațiu 8 mp , P.ta Rep.8.

H.C.L nr.l8 din 30.01.2018 aprobare modificare Act constitutiv Asociația pt. dezv.

Infrastructurii Locale a Jud. Cluj

H.C.L nr.19 din 30.01.2018 aprobare executre lucrări pe domeniul public al orașului Huedin

H.C.L nr.20 din 30.01.2018 aprobare program manifestări culturale, artistice si sportive 

organizate de casa de Cultura pe anul 2018

H.C.L nr.21 din 30.01.2018 aprobare actualizare componenta Consiliului Comunitar 

Consultativ la nivel local 2018.



H.C.L nr.22 din 30.01.2018 aprobare prelungire Parteneriat educativ Actived 2013 pe anul 

2018

H.C.L nr.23 din 30.01.2018 aprobare inchiriere Mașina balotat presa KNL 120

H.C.L nr.24 din 30.01.2018 aprobare tarife inchiriere Sala de Sport pe anul 2018

H.C.L nr.25 - 14.02.2018 - aprobare cuprinderii in buget 1550 mii.

H.C.L nr.26 - 14.02.2018 - aprobare Buget Local de venituri si Cheltuieli pe anul 2018 si 

estimările pe anii 2019 - 2021. SURSA A

H.C.L nr.27 - 14.02.2018 - aprobare preluare ca venit in buget 100.000 lei pt. Spitalul 

orășenesc Huedin.

H.C.L nr.28 - 14.02.2018 - aprobare preluare ca venit in buget 358.801,36 LEI

H.C.L nr.29 - 14.02.2018 - aprobare Bugetul de venituri proprii si Subvenții pe anul 2018 si 

estimările pe anii 2019 - 2012 - Sursa E.

H.C.L nr.30 - 14.02.2018 - aprobare Bugetul de venituri proprii Consolidat pe anul 2018 si 

estimările pe anii 2019 - 2012 - Sursa F.

H.C.L nr.31 - 14.02.2018 - aprobare preluare ca venit in bugetul de venituri proprii si 

subvenții suma de 45498, 5500 lei pt. Lie. O.Goga.

H.C.L nr.32 din 14.02.2018 - aprobare modificare art. 3 din HCL nr. 35- 2017.

H.C.L nr.33 din 14.02.2018 - aprobareStatul de Funcții al Spitalului orășenesc Huedin 

incepand cu luna febuarie 2018.

H.C.L nr.34 din 14.02.2018 - aprobare preluare ca venit suma de 3600 lei pentru Lie. 

Tehnologic Vladeasa Huedin.

H.C.L nr.35 din 14.02.2018 - aprobare majorare tarife prestare serviciu salubrizare, f

H.C.L nr.36 din 14.02.2018 - aprobare PROCEDURA DELEGARE A GESTIUNII 

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A ORAȘULUI HUEDINprin licitație deschisa.

H.C.L nr.37 din 23.02.2018 - aprobare Regulament de organizare si funcționare a comisiei 

locale de ordine publica.

H.C.L nr.38 din 23.02.2018 - aprobare Plan de acțiune pe anul 2018 - incluziune cetateni 

romani de etnie roma.

H.C.L nr.39 din 23.02.2018 - aprobare transferare si transformare posturi Spital

H.C.L nr.40 din 23.02.2018 - aprobare MODIFICARE ART. 14 DIN cap.VIII AL

CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 3044-2012 NAPOLACT.

H.C.L nr.41 din 23.02.2018 - aprobare executare lucrări domeniul public.

H.C.L nr.42 din 23.02.2018 -introducere in domeniul privat cazan centrala Spital



H.C.L nr.43 din 23.02.2018 - aprobare cunatum chirii ANL

H.C.L nr.44 din 23.02.2018 - aprobare cuantum sume alocate 2018 - casa de Cultura

H.C.L nr.45 din 23.02.2018 - aprobare buget Transim 2018

H.C.L nr.46 din 23.02.2018 - aprobare transmitere teren din dom.public al statului in 

dom.public al or. Huedin

H.C.L nr.47 din 23.02.2018 - aprobare alocare 1500 lei servicii de reprezentare in instanța

H.C.L nr.48 din 29.03.2018 aprobare modificare Organigrama si Statul de Funcții

H.C.L nr.49 din 29.03.2018 aprobare Regulamentul SPCLEP Huedin

H.C.L nr.50 din 29.03.2018 aprobare Regulamentul de organizare si efectuare a serv.de 

transport local in regim de taxi

H.C.L nr.51 din 29.03.2018 - aprobare STABILIRE LIMITE INTRAVILAN PROPUS PRIN 

PUG.

H.C.L nr.52 din 29.03.2018 - aprobare INCLUDERE IN DOM.PUBLIC ELEMENTE 

INFRASTRUCTURA URILITATI APA STR. BRADULUI, TtRANDAFIRILOR.

H.C.L nr.53 din 29.03.2018 - aprobare inchiriere spațiu str.A.Iancu 41, - 40 mp.

H.C.L nr.54 din 29.03.2018 aprobare realizare si amplasare placa comemorativa - centenar 

Marea Unire

H.C.L nr.55 din 29.03.2018 aprobare achiozitionare 100 volume lunrare - centenar Marea 

Unire.

H.C.L nr.56 din 29.03.2018 aprobare modificare cotizație de membra de la 5000 la 10000- an 

la Napoca Porolissum.

H.C.L nr.57 din 29.03.2018 aprobare valorificare 2 cazane vechi Spital

H.C.L nr.58 din 29.03.2018 aprobare scoatere la concurs posturi Spital.

H.C.L nr.59 din 29.03.2018 aprobare alocare sume proiecte fonduri nerambursabile 2018.

H.C.L nr.60 din 29.03.2018 aprobaredesemnare membrii în comisia de concurs si contestații

- director medical Spital.

H.C.L nr.61 din 29.03.2018 aprobare acord cooperare cu Fundația Creștina Diakonia Cluj si 

alocare 2000 lei - luna -1 an.

H.C.L nr.62 din 04.04.2018 - aprobare PUD SC RADOR TOPOCAD SRL

H.C.L nr.63 din 29.03.2018 - aprobarePU Z - LIDL.

H.C.L nr.64 din 13.04.2018 - aprobare executare lucrări domeniul public

H.C.L nr.64 din 29.03.2018 - aprobare executare lucrări domeniul public.

H.C.L nr.65 din 25.04.2018 - aprobare contul de execuție bugetara la 31.03.2018

serv.de


H.C.L nr.66 din 25.04.2018 - aprobare indexare niveluri pt.valorile impozabile ITL in anul 

2019.

H.C.L nr.67 din 25.04.2018 - aprobare creditele de angajament 19.303.928, 25 lei dotare 

ambulatoriu Spital.

H.C.L nr.68 din 25.04.2018 - aprobare Planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor 

romani de etnie roma

H.C.L nr.69 din 25.04.2018 - aprobare reaprtizare locuința ANL - Ilea Camelia Elena.

H.C.L nr.70 din 25.04.2018 - aprobare inchiriere 6 mp dom.public - chisc inghetata , str. 

Vladeasa 2.

H.C.L nr.71 din 25.04.2018 - aprobare inchiriere 9 mp dom.public - P.ta republicii 42 - 48.

H.C.L nr.72 din 25.04.2018 - aprobare inchiriere 15 mp dom.public - P.ta Republicii 39

H.C.L nr.73 din 25.04.2018 - aprobare inchiriere 4 mp str. Gării 1

H.C.L nr.74 din 25.04.2018 - aprobare inchiriere 4 mp str.hOREA 64.

H.C.L nr.75 din 25.04.2018 - aprobare inchiriere teren in suprafața de 21 mp str. Vladeasa.

H.C.L nr.76 din 25.04.2018 - aprobare inchiriere spațiu Policlinica 27,3 mp - cabinet medical

H.C.L nr.77 din 25.04.2018 - aprobare programul activităților culturale din luna mai 2018.

H.C.L nr.78 din 25.04.2018 - aprobare inchiriere spațiu Policlinica 27,83 mp - cabinet 

medical

H.C.L nr.79 din 25.04.2018 - aprobare inchiriere spațiu Casa de Culturf 29,92 mp.pdf

H.C.L nr.80 din 25.04.2018 - aprobare modificare poziții - anexa la HCL nr. 59 - 2018 - 

proiecte fonduri nerambursabile 2018.

H.C.L nr.81 - 25.04.2018 - aprobare completare HCL 46-2018.

H.C.L nr.82 din 25.04.2018 - aprobare inchiriere 9 mp dom.public - P.ta Republicii 8 - terasa

H.C.L nr.83 din 25.04.2018 - aprobare inchiriere 21 mp dom.public -A. Iancu 3 - terasa.

H.C.L nr.84 din 25.04.2018 - aprobare achiziționare echipament medical Spital

H.C.L nr.86 din 25.04.2018 - aprobare regulament privind instituirea taxei speciale 

serv.voluntariat pt. situații de urgenta

H.C.L nr.87 din07.05.2018aprobare modificare Plan anual Achiziții Publice

H.C.L nr.88 din 07.05.2018 aprobarecontract delegare.

H.C.L nr.89 din 22.05.2018 aprobare acordare Diplome si premii elevi

H.C.L nr.9 din 30.01.2018 aprobare introducere in Inventarul Dom.Public poziției noua

H.C.L nr.90 din 22.05.2018 aprobare Regulament vouchere 2018

H.C.L nr.91 din 22.05.2018 aprobare revocare HCL nr. 61 din 29.03.2018 - Diakonia Cluj



H.C.L nr.92 din 22.05.2018 aprobare modificare art. 1 la HCL nr. 66 - 2018

H.C.L nr.93 din 22.05.2018 aprobare bilanț si contul de profit si pierderi la SC transim SA pe 

anul 2017

H.C.L nr.94 din 22.05.2018 aprobare inchiriere spațiu dom.public 6 mp . str. Băii

H.C.L nr.95 din 22.05.2018 aprobare inchiriere spațiu dom.public 10 mp . str.Vladeasa 42

H.C.L nr.96 din 22.05.2018 aprobare scoatere la concurs post infirmier la comp. Psihiatrie 

Cronici Spital

H.C.L nr.97 din 22.05.2018 aprobare acordare stimulente salariale Spital

H.C.L nr.98 din 22.05.2018 aprobare completarea prin introducerea unui nou aliniat la HCL 

nt. 64-2017

H.C.L nr.99 din 22.05.2018 aprobare modificare Organigramam si Stat de Funcții

HCL nr. 105 din 29.06.2018 aprobare CASARE. SCOATERE DIN GESTIUNE BUNURI 

PRIMARIA ORAȘULUI HUEDIN

HCL nr. 106 din 29.06.2018 aprobare CASARE. SCOATERE DIN GESTIUNE BUNURI 

SPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN

HCL nr. 107 din 29.06.2018 aprobare modificare Organigrama si Statul de Funcții.

HCL nr. 108 din 29.06.2018 aprobare introducere in domeniul public teren - rep.8 1474 mp

HCL nr. 109 din 29.06.2018 aprobare SCHIMBARE TEMPORARA AMPLASAMENT 6

MP CHIOȘC PRODUSE PANIFICAȚIE

HCL nr. 110 din 29.06.2018 aprobare inchiriere 990 mp str. Vladeasa fn - depozit 

rumegus.pdf

HCL nr. 111 din 29.06.2018 aprobare a Studiului de Oportunitate+Anexa.

HCL nr. 112 din 27.07.2018 aprobare cont execuție bugetara la 30.06.

HCL nr. 113 din 27.07.2018 aprobare rectificare buget Spital

HCL nr. 114 din 27.07.2018 aprobare modificare Statul de Funcții si Organigrama

HCL nr. 115 din 27.07.2018 aprobare stabilire fapte de natura contravenționala comise de 

pers, fizice- juridice

HCL nr. 116 din 27.07.2018 aprobare darea in folosința gratuita a bazei Sportive - Asociației 

Sportive. Vladeasa Huedin.

FI.C.L nr.l 17 din 27.07.2018 aprobare inchiriere spațiu Policlinica 22.57 mp - cabinet medical

H.C.L nr.l 18 din 27.07.2018 aprobare transformare si scoatere la concurs posturi spital

H.C.L nr.l 19 din 27.07.2018 aprobare completare Regulament Sala de Nunti

H.C.L nr.12 din 30.01.2018 aprobare Organigrama si Statul de Functi

H.C.L nr.120 din 27.07.2018 aprobare AUTOMAT CAFEA SPITAL.



H.C.L nr.121 din 08.08.2018 aprobare Caiet de Sarcini delegare gestiune activitati serv, 

salubrizare

H.C.L nr.l23 din 31.08.2018 aprobarea rectificare buget Sursa A si E intre capitole si aliniate

H.C.L nr.124 din 31.08.2018 aprobarea organizare evenimente Casa Tineretului pana la ora 

24 incepand cu anul 2020

H.C.L nr.126 din 31.08.2018 aprobarea convocării A.G.A SC Transim SA Huedin, pentru 

desemnarea membrilor CA

H.C.L nr.128 din 31.08.2018 aprobarea desemnare reprezentanți in CA si CEAC Tehnologic 

2018 -2019

H.C.L nr.129 din 31.08.2018 aprobarea desemnare reprezentanți in CA Grădiniță 2018 - 2019

H.C.L nr.13 din 30.01.2018 aprobare repartizare locuința ANL -Spatar Andreea Loredana

H.C.L nr.130 din 31.08.2018 aprobarea REGULAMENT AJUTOARE DE URGENTA

H.C.L nr.l31din 31.08.2018 aprobareamajorare preț la energia termica SC paulownia Green 

International SRL.

H.C.L nr.l32 din 18.09.2018 aprobarea SF pt. proiectul regional de dezv.a infrastructurii de 

apa si apa uzata din județele Cluj. Salaj 2014 - 2020

H.C.L nr.l34 din 28.09.2018 aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli la Lie. 

Tehnologic Vladeasa Huedin

H.C.L nr.135 din 28.09.2018 aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli la Lie.

Grădiniță cu P.P Prichindeii Veseli Huedin

H.C.L nr.136 din 28.09.2018 aprobarea alocării sumei de 250 lei - familie care a implinit 50 

ani căsătorie in anul 2018.

H.C.L nr.137 din 28.09.2018 aprobarea rectificare buget local cu 13.350 lei

H.C.L nr.l38 din 28.09.2018 aprobarea rectificare buget local cu 17.850 lei

H.C.L nr.139 din 28.09.2018 aprobarea rectificare buget local cu 6.000 lei

H.C.L nr.14 din 30.01.2018 aprobare repartizare locuința ANL -TOROK1UCIAN

H.C.L nr.140 din 28.09.2018 aprobareamodificare suprafața inchiriata de către Clubul Sportiv 

Forestierul

H.C.L nr.141 din 28.09.2018 aprobarea modificării art.l din HCL 29 - 24.02.2017 numire 

membru in CA la SC Transim SA

H.C.L nr.142 din 28.09.2018 aprobarea amplasament garaj Vincze Pistuka Csaba - P.ta 

Victoriei 43

H.C.L nr.143 din 28.09.2018 aprobarea rectificare buget local pe anul 2018 cu suma de

200.000 lei



H.C.L nr.144 din 28.09.2018 aprobarea rectificare buget local pe anul 2018 cu suma de 

100.000 lei

H.C.L nr.145 din 28.09.2018 aprobarea rectificare buget local pe anul 2018 cu suma de

50.000 lei

H.C.L nr.146 din 28.09.2018 aprobarea rectificare buget local pe anul 2018 cu suma de 

15.000 lei

H.C.L nr.147 din 28.09.2018 aprobarea rectificare buget local pe anul 2018 cu suma de 273

MII lei

H.C.L nr.148 din 28.09.2018 aprobarea rectificare buget local pe anul 2018 cu suma de 

260.000 lei

H.C.L nr.149 din 28.09.2018 aprobarea achiziționării de servicii - elaborare strategia 

alimentare cu culdura oraș Huedin

H.C.L nr.150 din 28.09.2018 aprobarea rectificare buget local pe anul 2018 cu suma de 184 

000 lei.

H.C.L nr.151 din 28.09.2018 aprobare închiriere spațiu in clădirea fostei Centrale Termice 

300 mp.

H.C.L nr.152 din 26.10.2018 aprobarea contul de execuție bugetara la 30.09.2018.

H.C.L nr.l53 din 26,10.2018 aprobarea casare bunuri Lie. Tehnologic Vladeasa Huedin

H.C.L nr. 154 din 26.10.2018 aprobarea casare bunuri GRĂDINIȚĂ PRICHINDEII VESELI 

Huedin

H.C.L nr.l56 din 26.10.2018 aprobarea Plan selecție Transim SA.

H.C.L nr.158 din 26.10.2018 aprobarea Organigrama si Statul de Funcții al Aparatului de 

Specialitate al Primarului or. Huedin

H.C.L nr.159 din 26.10.2018 aprobare inceperwe demersuri cumpărare apartament - Ciulan 

Angela

H.C.L nr.l6 din 30.01.2018 aprobare MODIFICARE SI COMPLETAREANEXA LA hcl

NR. 160 DIN 24.11.2017

H.C.L nr.l60 din 26.10.2018 aprobare insusirea variantei finale a proiectului de stema a 

orașului Huedin

H.C.L nr.161 din 26.10.2018 aprobare oferta dona'ie teren in suprafa'f de 617 mp. cu 

destinația de drum public - alee

H.C.L nr.162 din 26.10.2018 aprobare scoatere la concurs post de medic primar Chirurgie 

Generala - Spital

H.C.L nr.163 din 26.10.2018 aprobare STAT DE FUNCȚII - SPITAL



H.C.L nr.164 din 26.10.2018 aprobare desemnare membrii in comisia concurs si soluționare 

contestații director medical spital

H.C.L nr.165 din 26.10.2018 aprobare desemnare membrii in comisia concurs si soluționare 

contestații director financiar contabil - spital

H.C.L nr.166 din 26.10.2018 aprobare rectificare sume alocate prin HCL nr. 44-2018 - 

suplimentare acțiunii, Centenarul Marii Uniri

H.C.L nr.167 din 26.10.2018 aprobare alocare 3000 lei - Centenarul marii Uniri

H.C.L nr.190 -20.12.2018 aprobarea ANGAJARII UNUI NR. DE 7 MUNCITORI

ECOLOGISTI - 2019

H.C.L nr.191 - 21.12.2017 - aprobare revocare mandate cenzori SC Transim SA.

H.C.L nr.191 -20.12.2018 aprobarea programului activităților culturale organizate in perioada 

19-31 decembrie 2018

H.C.L nr.192 -20.12.2018 aprobarea transformării si transferării unor posturi la Spitalul 

orășenesc Huedin

H.C.L nr. 193 -20.12.2018 aprobarea NOMENCLATORULUI ARHIVISTIC

H.C.L nr.194 -20.12.2018 aprobarea Regulamentului intern de protectie a datelor cu caracter 

general la nivelul primăriei orașului Huedin

H.C.L nr. 195 -20.12.2018 aprobarearevocarii dreptului de administrare acordat CJ Cluj in 

vederea inchiderii si ecologizarii

H.C.L nr.196 -20.12.2018 aprobarear REZILIERII CONTRACTULUI 11139 - 23.11.2018

DETINUT DE GLIGAN NORA

H.C.L nr.197 -20.12.2018 aprobarea inchiriere spațiu 1 mp langa pârâul Domos

H.C.L nr.198 -20.12.2018 aprobarea documentației pentru Strategia de alimentare cu căldură 

in orașul Huedin

H.C.L nr.199 -20.12.2018 aprobarea modificării si completării Regulamentului pt. înființarea 

si Exploatarea Parcărilor din dom.public

H.C.L nr.2 din 05.01.2018 aprobare acoperirii deficitului in suma de 10.000 lei

H.C.L nr.20 din 30.01.2018 aprobare program manifestări culturale, artistice si sportive 

organizate de casa de Cultura pe anul 2018

H.C.L nr.200 -20.12.2018 aprobarea prelungirii Acordului de parteneriat cu Asociația caritas 

Eparhial Greco Catolic Cluj -2019

H.C.L nr.201 - 20.12.2018 aprobarea rectificare buget local 2018 cu 304755 LEI

H.C.L nr.202 - 20.12.2018 aprobarea Convenției de Cooperare intre CLH si Fundația Creștina 

Diakonia Cluj 01.01.2019 - 31.12.2019



H.C.L nr.2O3 - 20.12.2018 aprobarea validării rectificării bugetului local cu suma de 300.000 

lei

H.C.L nr.204 - 20.12.2018 aprobarea modificării HCL nr. 199- 20.12.2018

Doresc ca si in viitor prin activitatea mea de consilier local sa ajut in solutionarea 

problemelor tuturor cetățenilor din orașul Huedin.


