ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMARIA ORAŞULUI
HUEDIN
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local Huedin în şedinţa extraordinară din data de (miercuri )
12.01.2011, ora 8,00

Primarul Orasului Huedin, Dr. Mircea Moroşan, investit în această funcţie prin Sentinţa Civilă nr.
456/2008, 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
şedinţă extraordinară în data de 12.01.2011 ora 8,00 la sediul acestuia str.Horea nr.1 cu următoarea
O R D I N E D E ZI
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii STUDIUL DE
FEZABILITATE, conform H.G. nr. 28/2008 pentru ,, Proiectul privind schimbarea sistemului de încălzire
la Spitalul Orăşenesc Huedin,jud, Cluj,, în vederea accesării Programului privind instalarea sistemelor de
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire-beneficiari ai unităţii administrativ teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult dezvoltat de
Administratia Fondului de Mediu, de către Spitalul Orăţenesc Huedin, în calitate de aplicant.
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru proiectul,, SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT
AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢIL CLUJ,, a indicatorilor tehnico economici, participarea la cofinantarea
proiectului, a planului anual de evoluţie a tarifelor, cotizatiei pe anul 2011 la A.D.I - Eco Metropolitan,
respectiv mandatarea d.lui Primar Dr. Mircea MOROŞAN, pentru semnarea acestor documente. cât şi
împuternicirea preşedintelui Eco Metropolitan de a semna toate documentele privind implementarea
proiectului ,, SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢIL CLUJ,,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local Huedin
în Comisia Locala de Ordine Publică.
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