R O MAN IA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMARIA ORAŞULUI
HUEDIN
PROIECT AL ORDINEI DE ZI
al ședinței Ordinare al Consiliului Local Huedin din data de (joi) 25.07.2019, ora 9,00 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 Contului de execuție bugetară a bugetului local pe Secţiunea
de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 30.06.2019 sursa A.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Parcului Industrial TETAROM în condițiile
stabilite prin Acordul de Asociere încheiat intre Județul Cluj, Comuna Luna și Municipiul Câmpia Turzii,
stabilirea persoanelor care să semneze din partea acționarului, cererea pentru acordarea titlului de parc
industrial și declarația de eligibilitate,mandatarea TETAROM de a semna toate actele și a depune toate
demersurile conforme legislației parcurilor industriale în vederea obținerii titlului de parc industrial în
Comuna Luna, aprobarea demararea procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă în
urma incetării mandatului d.lui Morar Marian din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de
Administrație al SC TETAROM SA, și aprobarea ca procedură de selecție să se reralizeze de către expertul
independent, specialist în recutarea resurselor umane, în baza acordului cadru existent la autoritatea tutelară.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 3.000 lei/lună în perioada 1 august 2019 –
31 iulie 2020, pentru identificarea, capturarea, întreținerea și stabilirea ulterioară a măsurilor necesare având
ca finalitate ridicarea în totalitate de pe domeniul public al orașului Huedin a câinilor fără stpân, si Acordul
de Parteneriat cu Asociația pentru Protecția Animalelor Cezar, cu sediul în orașul Huedin, str. Ecaterina
Varga nr. 53 A, Cod fiscal 36069134, având ca obiect asigurarea strângerii câinilor comunitari de pe raza
orașului Huedin și prestarea serviciilor de gestionare a acestor animale în adăpostul deținut de asociație,
conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unor spații situate în incinta
fostei Policlinicii Huedin, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, jud Cluj, evidentiate pe schița clădirii
Policlinicii, Corp A, etaj II , în suprafață totală 25.78 mp., aprobarea Caietului de Sarcini pentru organizarea
licitației privind închirierea spaţiilor solicitate , respecitv conţinutul Contactului de închiriere.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 15.000 lei din bugetul local pe anul 2019
cap.67.50.00/59.22 ,, Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei/ Acțiuni cu caracter științific și
social – cultural pe anul 2019, în urma rezultatului selecției de proiecte consemnat în procesul verbal
nr. 6668/17.07.2019 al comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile
ale bugetului local Huedin în anul 2019 - Etapa a II –a.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării și scoaterii din gestiune a obiectelor de inventar
deteriorate, nefolosibile, instrumentar ruginit în valoare totală de 35621,39 lei, respectiv a mijloacelor fixe
corporale deteriorate, uzate, nefolosibile in valoare totala de 99948,83 lei, a materialelor consumabile (piese
de schimb, ambalaje, imprimate medicale, materiale curațenie, materiale sanitare, materiale sanitare donație)
si obiecte de inventar uzate 100% in valoare totala de 4768,18 lei, și a unor imprimate medicale cu regim
special, din cadrul Biroului de Statistică Spital in valoare totala de 432,60 lei.
7. Informare privind pregarirea operatorului de termie SC Paulownia SRL Huedin, pentru sezonul
rece.
8. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna iunie 2019.
9. Diverse
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