R O MAN IA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMARIA ORAŞULUI
HUEDIN

PROIECT AL ORDINEI DE ZI
a ședinței Ordinare al Consiliului Local Huedin, din data de (Vineri )31.01.2020, ora 13,00 la sediul
Primariei oraș Huedin din str. Horea nr. 1, et.1, In conformitate cu prevederile art.133, alin.1, art.134, alin.1,
lit.a, art.135, 136 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, se transmite spre comunicare si aducerea la
cunostinta publică astfel :
1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local a d.lui.Andriescu Mihai începând cu data de
20.01.2020, înainte de expirarea duratei mandatului de consilier local candidat pe listele Partidului Național
Liberal, ca urmare a actului nr.631/20.01.2020, în urma schimbării domiciliului într-o altă unitate
administrativ – teritorială, si se aproba validarea următorului supleant din Lista de supleanți a Partidului
Național Liberal, în persoana d.lui Ciubotariu Cornel Florin în funcția de consilier local al Consiliului Local
Huedin, care va face parte din comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism și din comisia pentru cultură,
culte, învățământ, sănătate.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post de muncitor calificat I din meseria
instalator în muncitor calificat I în meseria lăcătuș mecanic, respectiv scoaterea la concurs a unui de ingrijitor
de curățenie din cadrul Compartimentului Psihiatrie Cronici, post temporar vacant.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin, actualizat
în baza prevederilor O.U.G nr. 162/2008, cu aplicare de la data de 01.01.2020.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții din Aparatul
de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, ca urmare a înființării Compartimentului Dezvoltare Durabilă
şi Comunicare, și ocuparea prin examen a funcţiei contractuale de execuţie de referent treapta 1,1/2 normă în
cadrul Compartimentului Cultură.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea completării la art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.
96/28.06.2019 privind implementarea proiectului ”Inființare pistă de biciclete pe traseul căii ferate
dezafectate Huedin – Sâncraiu - Călățele”, prin introducerea lungimii traseului cu destinatia de pistă de
biciclete.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea închirieri în condițiile legii a unui spatiu situat în incinta
Primăriei Orasului Huedin, str.Horea, nr. 1, oraș Huedin, jud Cluj, în suprafață totală de 1 mp., spatiu
destinat amplasarii unui automat de cafea, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind
închirierea spaţiului solicitat si a conţinutului Contactului de închiriere.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirieri în condițiile legii a unui spatiu situat pe domeniul
public al orașului Huedin, P-ța Republici, nr. 8, jud Cluj, (lângă podul peste râul Domoș), în suprafață totală
de 2 mp., pentru desfasurarea unor activitati comerciale, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației
privind închirierea spaţiului solicitat si a conţinutului Contactului de închiriere.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea desemnari unui reprezentant al Consiliului Local Huedin în
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin, în locul devenit vacant, ca urmare a
demisiei d.lui Andriescu Mihai.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnari unui reprezentant al Consiliului Local Huedin în
Consiliul de Administraţie al Spitalul Orasenesc Huedin, în locul devenit vacant, ca urmare a demisiei d.lui
Andriescu Mihai.
10. Informare privind activitatea Serviciului de asistenta sociala al orasului Huedin pe naul 2019.
11. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna decembrie 2019.
12. Diverse
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