
R O M A N I A                                                                         

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 (Joi) 19.12.2019, ora 11,45 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. Se ia act de demisia din funcţia de Consilier Local al Consiliului Local al Orașului Huedin, a .d.lui 

Csudom Francisc ales pe Listele Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania la Alegerile Locale din 

iunie 2016, declararea ca vacant a locului de  consilier local respectiv validarea  următorului supleant din 

Lista de supleanți a Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania - dl. Gyorgy Istvan în funcția de 

Consilier Local al Consiliului Local Huedin. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului Local de Venituri si Cheltueli-sursa A  

pe anul 2019  cu suma de 338.000 lei. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri si cheltueli pentru 

anul 2019 a Liceului Tehnologic Vladeasa  Huedin – sursa A, între aliniate. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării local de venituri și cheltueli pe Trim. IV. 2019  a 

Liceului Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin  între titluri și aliniate – sursa A 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificarii bugetului local de venituri si cheltueli pentru 

anul 2019 la Gradinita cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin, între aliniate din sursa A. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului  de Venituri si Cheltueli pe trim.IV  

2019 a Spitalului Orășenesc Huedin. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajarea unui număr de 7 muncitori ecologişti, pe anul 

2020. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființarea  Compartimentului ,,Dezvoltare  Durabilă și 

Comunicare,, în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin si modificarea 

Organigramei și a Statului de Funcții  al  Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin 

înființarea  Compartimentului ,, Dezvoltare Durabilă  și Comunicare,,. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Incheierea unei Conventii de Cooperare între Consiliul 

Local al Orasului Huedin si Fundatia Cultural Filantropica Protopop Aurel Munteanu privind prestarea de 

servicii sociale, si aprobarea alocarii unei sume în cuantum de 4000 lei/ lună pe perioada 01.01.2020-

31.12.2020 pentru susținerea desfășurării activității Fundației Cultural Filantropice Protopop Aurel 

Munteanu prin Cantina socială Protopop Dorel Pușcaș. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  listei de priorități pentru rerpartizarea locuintelor pentru 

tineri, în vederea închirierii, construite în cadrul Programului ANL  în orașul Huedin, incepand cu data de 

01.01.2020. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de inchiriere pentru spatiile locative cu 

destinatia de locuinte, aflate in proprietatea statului si a UATO  Huedin, pe o perioada de 5 ani, incepand cu 

data de 01.01.2020. 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii Registrului Agricol să se realizeze  în format 

electronic,  incepand cu data de 01.01.2020.  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului 

de Specialitate al Primarului orașului Huedin, respective a Regulamentului de Ordine Interioară  al 

Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformarii postului de medic primar în specialitatea 

Medicina de familie în post de medic specialist în specialitatea Medicină de urgență și scoaterea acestuia 

la concurs, post vacant în Statul de Funcții în cadrul Camerei de gardă cu normă întreagă pe perioada 

nedeterminată  la  Spitalul orasenesc Huedin.  

15. Se aprobă rețeua școlară a unităților de învățământ care vor funcționa la nivelul Orașului Huedin 

în anul școlar 2020- 2021. 



16. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii titlului de Cetăţean de Onoare Post-Mortem al 

oraşului Huedin, domnului Lucian Matiș - erou al revoluiției clujene. 

17.Proiect de hotarare privind aprobarea  prelungirii Acordului de Parteneriat cu Asociația  Caritas 

Eparhial Greco – Catolic Cluj, pentru amplasarea containerelor speciale pe domeniul public al orașului 

Huedin, cu titlu gratuit, pe o perioada de 1 an (01.01. 2020 – 31.12.2020), în vederea colectării  de 

îmbrăcaminte, încălțăminte și alte produse refolosibile de la populație,  pentru a fi distribuite apoi 

persoanelor nevoiase. 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrărilor de ridicare a unui bust in memoria dr. 

Vasile Pașca , om de cultura, cetățean de vază al orașului Huedin ai anilor 1920 – 1940, medic cardiolog, 

directorul Spitalului orasenesc in perioada 1920 – 1940, primar al orașului in anul 1938, bust care să fie 

amplasat in curtea bisericii ortodoxe, in partea dreaptă de lângă intrarea in biserica ,, Catedrala moților ,,  , 

situată în orașul Huedin, P.ta Victoriei fn., pe terenul înscris in C.F.606, având ca proprietar orașul Huedin. 

19.Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna noiembrie  2019. 

 20. Diverse.  

 

 

                                PRIMAR,                   

    Dr. Mircea  MOROȘAN                  

                             


