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JUDEŢUL  CLUJ 

PRIMARIA ORAŞULUI 

H U E D I N 

 

       PROIECT AL ORDINEI DE ZI  

al ședinței Ordinare al Consiliului Local Huedin din data de (Vineri) 29.11.2019, ora 13,30 la sediul 

Primăriei oraș Huedin, str. Horea nr. 1, et.1(sala de ședințe), în conformitate  cu prevederile art.133, alin.1, 

art.134, alin.1, lit.a, art.135, 136 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se transmite spre 

comunicare și aducerea la cunoștință publică astfel : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltueli - sursa A, 

pe anul 2019 între capitole și aliniate. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltueli pe trim.IV. 

2019 a Liceului O.Goga Huedin între  aliniate -  sursa A. 

3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului oraşului Huedin, d-nul Mircea Moroşan să 

semneze în numele și pentru oraşul Huedin, contractul de delegare a gestiunii pentru activitățile specifice 

serviciului public de salubrizare,  cu Societatea SC BISSDOG  S.R.L, respectiv aducerea la cunoştinţă 

publică  a tarifelor pentru serviciul public de salubrizare, și aducerea la cunoştinţă publică a perioadei pentru 

care s-a încheiat contractul. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  majorarii capitalului social al societății TETAROM SA, prin 

aport de teren în suprafață de 115 ha., situat in comuna Luna, jud. Cluj, însușirea raportului de evaluare  a 

acestuia, majorarea capitalului prin aport în numerar a judetului Cluj cu suma de 58.500.000 lei, transferarea 

acestei sume la majorarea capitalului societății, majorarea numărului de acțiuni pentru comuna Luna, 

respectiv judetul Cluj, aprobarea noii structuri a acționariatului SC TETAROM și mandatarea directorului 

acesteia în vederea derularii procedurilor de modificare  a Actului Constitutiv și Statutlui TETAROM SA. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii nivelurilor tarifelor locale pentru anul fiscal 2020 la 

nivelul orașului Huedin pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuințe din fondul locativ de stat din 

administrarea Primăriei orașului Huedin, spațiile cu altă destinație decât cea de locuință situate în incinta 

Casei de Cultură Huedin, spațiile cu altă destinație decât cea de locuință situate în incinta sălii de sport din 

cadrul Școlii cu 16 clase din P-ta Republicii 42-48, tarife pentru teren domeniul public, tarife percepute în 

parcările publice, tarife percepute la administrația pieței și oborului, tarife la hala agroalimentară și alte 

tarife. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii  obiectivului:,, Inființare  rețea de distribuție a 

gazelor naturale de presiune medie și branșamente gaze naturale de presiune medie ,,  pe domeniul public  

sau privat al orașului Huedin. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării conductei de alimentare cu gaz pe o lungime de 

aproximativ 400 ml., pe terenul aferent străzii Soarelui, teren apartinând domeniului public al orașului 

Huedin, necesar realizării  obiectivului ,, Infiintare rețea de alimentare cu gaze naturale în Comuna Sâncraiu, 

Judetul Cluj”. 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei de teren aferenta Policlinicii Huedin, 

înscrisă în C.F 53510 Huedin, în suprafață de 7700 mp., în vederea apartamentării clădirii Policlinicii 

Huedin. 



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activitatilor culturale organizate de Casa de 

Cultură Huedin, pe perioada 28 .11.2019 – 31. 12.2019. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cuprinderii în Programul  activităților  culturale și artistice 

organizate în anul 2019 de/sau prin Casa de Cultură Huedin, - activitatea  culturală ,, Trei decenii de speranță 

– decembrie 1989, decembrie 2019 ,, alocarea sumei de  500 lei de la punctul 22 din Programul - Proiect – 

Colaboratorii,  pentru susținerea  activității ,, Trei decenii de speranță – decembrie 1989, decembrie 2019 ,, 

în vederea premierii unor elevi și  alocarea sumei de 1000 lei  de la punctual  21 – Participarea formațiilor  

artistice ale orașului la diferite concursuri și festivaluri județene/interjudețene și internaționale, la punctul 7 

,,Colind la Primărie,  aprinderea luminilor ce împodobesc orașul, respectiv alocarea sumei de 2000 lei  de la 

punctul 22 – Colaboratorii, la punctual 20 - La mulți ani 2020( artificii revelion). 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea  scoaterii la concurs a unui post de asistent farmacie în 

cadrul Farmaciei Spitalului orășenesc Huedin (postul este cu normă întreagă pe perioada determinată), 

temporar  vacant  prin concediu medical  - sarcina și lăuzie al titularei postului  de la data de 10.09.2019, 

post regăsit la pozitia nr. 164 în Statul de Funcții.  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării Organigramei și a  Statului de Funcții din  

Aparatul de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea unor funcții contractuale în 

funcții publice, respectiv vacantarea a două posturi  începând cu data de 01.11.2019. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a  Statului de Funcții din  

Aparatul de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea unei funcții contractuale în 

funcție publică, post regăsit la poziția nr.90 în Statul de funcții. 

14. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna octombrie 2019. 

 15. Diverse.  

 

 

                                PRIMAR,                   

    Dr. Mircea  MOROȘAN                  

                             


