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       PROIECT AL ORDINEI DE ZI  

al ședinței Ordinare al  Consiliului Local Huedin din data de  (Luni) 28.10.2019, ora 12 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 30.09.2019 sursa A. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii facilitatilor fiscale de anulare a  accesoriilor 

aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv cele datorate 

bugetului local al Orasului Huedin ’’. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri și cheltueli pentru anul 2019 

la Grădinița cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin între aliniate din sursa A, 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerea în lista de investiții pe anul 2019 a obiectivului 

Lucrări de instalații pentru detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Spitalul Orășenesc 

Huedin” cu suma de 228.000 lei si aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investitii pe anul 2019 

cu suma de 228.000 lei; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  pe Trim 

IV anul 2019 a Spitalului Orășenesc Huedin cu suma de 2.335.790 lei. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului în procent de 50% din valoarea chirieri încasate 

din închirierea spațiilor primite spre folosință de Liceul Teoretic O. Goga Huedin, Liceul Tehnologic 

Vladeasa Huedin și  Spitalul orășensc Huedin, iar diferenta de 50% din valoarea acestor chirii încasate să fie 

virată la bugetul local al UAT Huedin. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobă realizarea lucrărilor de reparații necesare la Centrala 

Termică a orașului Huedin și alocarea sumei de 88.700 lei cu TVA inclus, sumă necesară efectuării 

reparațiilor  cazanului de apă caldă tip DAN STOKER, combustibil deşeuri lemne şi rumeguş din Centrala 

Termică a oraşului Huedin cu nr. de fabricaţie 23-7090/2003,  conform estimării realizate şi transmise de SC 

TERMOSISTEM PROD SERV SRL. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii alin.6 ,, tarife percepute de administratia Pietei și 

Oborului, Cap. C ,, tarife pentru închirierea construcțiilor și terenului din cadru Pieței Agroalimentare pct. 3  

tarif de acces cu mijloace auto în cadrul Pietei Agroalimentare inclusiv pe str. BN Antal în zilele cu piata 

organizată  de la 10 lei la 5 lei/ mijloc de transport, din  anexa la H.C.L nr. 173/2018 privind aprobarea 

tarifelor percepute de Administrația Pieței și Oborului. 

9. . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltueli pe trim.IV. 

2019 a Liceului O.Goga Huedin – sursa A,  între  titluri și aliniate  

10. . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltueli pe  2019 a 

Liceului Tehnologic  Vladeasa Huedin -sursa A, între  aliniate. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea  restificarii bugetului  local de venituri si cheltuieli  - sursa 

A, pe anul 2019 cu suma de 30.346 lei. 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  efectuarii unui raport de evaluare de catre o societate 

autorizata in acest sens, pentru stabilirea valorii de piata a imobilelor (teren și construcții), din 

proprietatea S.C. TRANSIM S.A. in vederea valorificarii prin vanzare in conditiile legii.  

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului 

Orășernesc Huedin,  aprobarea Regulamentul de Ordine Interioară al Spitalului Orășernesc Huedin. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Management pentru anii 2019 – 2020, al 

Spitalului Orășenesc Huedin, si  aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Spitalului Orășenesc Huedin pentru 

anii  2019 – 2020. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii cuantumului burselor școlare, pentru anul scolar 

2019 -2020 la Liceul  Tehnologic Vladeasa și Liceul Teoretic O.Goga  Huedin. 

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformarii unui post de asistent medical principal în post 

de asistent medical în cadrul Sectiei de Medicină Internă și scoaterea acestuia la concurs, aprobarea 

scoaterii la concurs a unui post de infirmier din cadrul Compartimentului de Psihiatrie Cronici.  

 17. Proiect de hotărâre privind  modificarea Organigramei și a  Statului de Funcții din  Aparatul de 

Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea unor funcții contractuale în funcții publice. 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființarii postului contractual vacant de execuție de 

paznic din cadrul  compartimentului tehnic administrativ (pozitia nr. 84 din Statul de Funcții) și înființarea 

postului – funcție publică vacantă de execuție de auditor clasa I, ,, grad profesional superior,, în cadrul 

compartimentului audit. 

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

 20. Diverse.  

 

 

                                PRIMAR,                   

    Dr. Mircea  MOROȘAN                  

                             


