ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMARIA ORAŞULUI
HUEDIN
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local Huedin în şedinţa extraordinară din data de (miercuri
11.02.2015, ora 14,30)
Primarul Orasului Huedin, Dr. Mircea Moroşan, investit în această funcţie prin Sentinţa Civilă nr. 234/2012,
a Judecătoriei Huedin.
Având în vedere prevederile Legii 215/2001, prin care Consiliul Local Huedin se întruneşte în şedinţa
ordinară cel putin o dată pe lună, sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori situaţia o impune, 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 ,,de îndată”
pentru data de 11.02.2015, ora 14,30, la sediul acestuia din str.Horea nr.1 cu următoarea
O R D I N E D E ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Orașului
Huedin, și estimările pe anii 2015 – 2018, aprobarea Bugetului Local Consolidat pe anul 2015 al Orașului Huedin,
și aprobarea cheltuelilor de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2015 din “Excedentul bugetului
local al anilor precedenți” în sumă de 4.811.000;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri Proprii și Subvenții pe anul 2015 al Orașului
Huedin, și estimările pe anii 2016-2018, aprobarea Bugetului de Venituri Proprii și Subvenții pe anul 2015 Consolidat pe
anul 2015 al Orasului Huedin, aprobarea cheltuelilor de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2015 din
“Excedentul anilor precedenți din venituri proprii și subvenții în sumă de 721.000 lei ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea destinației sumei de 9.000 lei, din cotizațiile membrilor rămasă în
contul ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE A JUDEȚULUI CLUJ - în domeniul alimentării
cu apă, canalizare, salubrizare - (ADIL) la momentul dizolvării, conform Încheierii nr.11243/CC/2014, în dosar
21473/2011/2014 a Judecătoriei Cluj Napoca.
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