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JUDEŢUL  CLUJ 
PRIMARIA ORAŞULUI 
H U E D I N 
 

    PROIECT AL ORDINEI DE ZI  

a ședinței Ordinare a Consiliului Local Huedin, din data de (Vineri) 18.12.2020, ora 10,00 în Sala 
de ședinte din cadrul Primăriei orașului Huedin, str. Horea nr. 1, în conformitate cu prevederile 
art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, art.135, 136 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, se 
transmite spre comunicare și aducerea la cunoștință publică astfel: 
 

 1.  Depunerea Juramântului de către dl. consilier Arion Ilie.  

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea validării rectificării bugetului de venituri și cheltueli 

pe anul 2020 a UAT Oraș Huedin, prin majorare cu suma de 21.111 lei, respectiv validarea 

rectificării bugetului de venituri și cheltueli a Spitalului Orășenesc Huedin  cu suma de 21.111 lei. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri și cheltueli pe anul 

2020 a UAT Oraș Huedin,  prin majorare cu suma de 346.000 lei. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului Orășenesc Huedin pe trim. IV.2020, prin majorare cu suma de 19.605 lei.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al 

Orasului Huedin în urma reevaluării activelor fixe corporale la data de 31.12.2019 în valoare totală 

de 270.033.062,43 lei, aprobarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Orașului Huedin în 

urma reevaluării activelor fixe corporale la data de 31.12.2019  in valoare totala de 37.078.436 lei, 

respectiv aprobarea scoaterii din funcțiune și scăderea din evidențele contabile a activelor fixe 

corporale constatate la inventariere din varii motive în valoare totală de 55.295.768,16 lei. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea constatării calității de reprezentant în cadrul 

Adunării Generale a Acționarilor a ADI Eco - Metropolitan  Cluj,  a Primarului orașului Huedin dr. 

Moroșan Mircea sau după caz a d.nei viceprimar Buzaș – Fekete Maria,  pentru perioada 2020 – 

2024, și  acordarea mandatului d.lui dr. Mircea Moroșan Primarul Orașului Huedin să voteze în  

numele și pe seama Orașului Huedin pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Statutul Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, sau după caz a d.nei viceprimar 

Buzaș – Fekete Maria. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General 

al Orașului Huedin cu Regulamentul local de urbanism aferent acestuia până la aprobarea unei 

actualizări a documentației de urbanism dar nu mai târziu de data de 31.12.2022. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului pentru actualizarea datelor de carte 

funciară referitoare la terenul înscris in CF 29 Huedin – proprietar orașul Huedin și la construcțiile 

de pe acesta, aparținând Federalcoop Cluj. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformarii unui post de medic specialist 

Medicină de laborator, în post de medic primar în specialitatea Medicina de laborator, post regăsit  



la poziția  nr. 176 în Statul de Funcții, și scoaterea acestuia la concurs, începând cu data de 

31.12.2020 la  Spitalul orășenesc Huedin. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de locuințe în blocul ANL 

din Huedin str. Aleea 1 Mai, nr. 4, respectiv apartamentul cu numarul 8, et. 3 cu apartamentul nr. 9 

et.M(mansardă). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a 4 administratori neexecutivi la SC 

Transim SA Huedin. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de mandat pentru 

administratorii neexecutivi la SC Transim SA Huedin. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Aparatului 

de Specialitate  al Primarului orașului Huedin. 

 14. Informare cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local Huedin pe luna 

noiembrie 2020. 

 15. Diverse. 

 

  

                   PRIMAR,     SECRETAR GENERAL UAT, 

          Dr. Mircea  MOROȘAN                          Dan COZEA 

 


