ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
ORAŞUL H U E D I N

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local Huedin în şedinţa extraordinară din data de (JOI 15.10.2015, ora
15,00), la sediul acestuia din str. Horea nr.1 ( sala de ședințe)

Primarul Orașului 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 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 formulării și depunerii cererii de deschidere a procedurii
generale de insolvență, în procedura de reorganizare a SC Crișul Huedin SA și împuternicirea d.lui. Tămaș
Dorin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SC Crișul Huedin SA, cu intreprinderea
tuturor demersurilor legale și procedurale în acest sens.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului
de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin înființarea ,, Serviciului de Salubrizare al Orasului Huedin,,
și modificarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului
Orașului Huedin, prin includerea activităților desfășurate de Serviciul de Salubrizare.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor procedurale în vederea desemnării a
doi noi membrii în Consiliul de Administrație la SC Crișul Huedin SA, luând act de demisiile celor doi
membrii ( Ec. Gabor Ana Silvia, ing. Baican Ionut Marius).
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