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       PROIECT AL ORDINEI DE ZI  

al ședinței Extraordinare al Consiliului Local Huedin din data de (Luni) 23.12.2019, ora 12,00 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 cu suma de 220.000 lei.  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rectificarii Bugetului de venituri si Cheltuieli pe anul 2019 

a Spitalului Orasenesc Huedin, cu suma de 220.000 lei. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii parcelei de teren aferentă blocului A.N.L 

situat pe Str. Gheorghe Doja, Nr. 5A, înscrisă în C.F 53756 Huedin, în suprafață de 934 mp. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii parcelei de teren aferente blocurilor A.N.L 

situate pe Aleea 1 Mai, Nr. 4-6, înscrisă în C.F 51075 Huedin în suprafața de 1456 mp.,    

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarea parcelei de teren aferente blocurilor A.N.L 

situate pe Aleea 1 Mai, Nr. 10-12, înscrisă în C.F 51786 Huedin în suprafața de 1649 mp 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea insusirii documentatiei  cadastrale intocmite in vederea 

dezmembrarii imobilului situat in orasul Huedin, str. Campului nr. 2, jud. Cluj  din proprietatea SC Transim 

SA Huedin, si aprobarea insusiirii  raportului de Eavaluare nr. 48/RCO/PJ/2019 intocmit de SC ROMACOR 

CONSALTING SRL. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea transferarii unui numar  8 camere mobile de supraveghere -

Sisteme audio-video portabile tip"Body Worn Camera", in folosinta gratuita pe durata determinate prin 

incheierea unui contract de comodat, în vederea eficientizării activității desfășurate pe raza UAT Huedin. 

 

 

    

 
 

                                PRIMAR,                   

    Dr. Mircea  MOROȘAN                  

                             


