R O MAN IA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMARIA ORAŞULUI
HUEDIN

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local Huedin în şedinţa extraordinară
din data de (Luni ) 13.03.2017, ora 14,30
Primarul Orasului 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 depunerii solicitării de finanțare a proiectului „Modernizare
drumuri în Cetatea Veche din orașul Huedin”, confirmarea ca proiectul se încadreaza în PUG al orașului și P.
A.T județean, a indicatorilor tehnico economici ai investiției, cheltuielile eligibile și neeligibile, susținerea
Consiliului Local privind necesitatea și oportunitatea investițiilor având în vedere importanța acestuia pentru
dezvoltarea economică a zonei, creșterea nivelului de trai al populației deservite, creșterea spiritului
antreprenorial și crearea de noi locuri de muncă, angajarea Consiliului Local să prevadă în bugetul local al
orasului Huedin, a sumelor privind cheltuielile neeligibile necesare realizării investițiilor pentru perioada de
realizare a investiţiilor și să suporte din fonduri proprii cheltuielile de mentenanță și gestionarea investiţiilor
pe toata durata de funcționare a acestora (minim 5 ani).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în bugetul local pe anul 2017 a sumei de 1195
mii lei, din care 85 mii lei, pentru amenajare parcuri de joacă pentru copii.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui Serviciu Social, constând în crearea unui
Centru de zi pentru persoane vârstnice cât și

a Regulamentului privind organizarea și funcționarea

Serviciului Social.
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