ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMARIA ORAŞULUI
HUEDIN

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local Huedin în şedinţa extraordinară
din data de (Vineri ) 12.05.2017, ora 10,00
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 unificării într-un singur act administrativ a Hotărârilor
Consiliului Local nr. 95/30.09.2016, nr. 17/31.01.2017 si 52/31.03.2017 privind activitatea SC Transim SA.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la SC Transim SA Huedin, cu
sediul social în orașul Huedin, Jud. Cluj, str. Câmpului nr. 2..CUI 202334, nr. Inregistrare ORC de pe lângă
Tribunalul Cluj J12/156/1991 prin aport în numerar în sumă de 200.000 lei reprezentând un număr de 40.000
de acțiuni, la o valoare nominală de 5 lei/acțiune, a acționarului Consiliului Local Huedin cu sediul în
Huedin, str. Horea nr. 1, jud. Cluj.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în lista de investiții a seviciilor de consultanță
pentru pregătirea proiectelor de finanțări nerambursabile prin POR 2014 – 2020 ,, Servicii de consultanță în
vederea pregătirii documentației aferente proiectului de reabilitare a Corpului 3 a Spitalului Orășenesc
Huedin, respectiv alocarea sumei de 153.000 lei pentru serviciile de consultanță și pregătirea documentației.
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