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    PROIECT AL ORDINEI DE ZI  

a ședinței Ordinare a Consiliului Local Huedin, din data de (Joi) 24.09.2020, ora 14,00 în Sala Mare a Casei 

de Cultură Huedin din str. Horea nr. 5, 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.Proiect de hotărâre privind aprobarea  preluării ca venit în bugetul de venituri proprii şi subvenţii - 

contul E.40.15.01-Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltueli-Secţiunea de 

Funcţionare din contul 82E9800-"Excedent al bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii 

înfiinţate pe lângă instituţiile publice din administraţia publică locală", a sumei de 9.000 lei. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri și cheltueli  - sursa A, 

pe trim. III 2020 cu  suma de 800.000 lei. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin, actualizat 

în baza prevederilor O.U.G nr. 162/2008. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea închirierii unui spațiu situat pe domeniul public al 

Orașului Huedin, str.Horea nr. 22, jud Cluj, în suprafață totală 2 mp., spațiu destinat desfășurării unor 

activități de comerț, a caietului de sarcini si a modelului contractului de închiriere. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii transmiterii  imobilului teren în suprafață de 

187.22 mp., situat pe str. Băii nr. 3, înscris în C.F 1932 -  Huedin,  combinat cu proiectul nr. Top. Ing. 102/1,  

din domeniul Public al Statului în domeniul public al orașului Huedin. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  solicitarii transmiterii  imobilului teren  situat pe str. Horea 

nr. 4, în suprafață de de 607 mp, înscris în C.F. 50219-  Huedin,  din domeniul Public al Statului în domeniul 

public al orașului Huedin. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii terenului apartinand domeniului public al orasului 

Huedin, inscris in CF 50854 Huedin (drum colector) in suprafata de 118 mp., situate intre Hotel Montana si 

parcarea acestuia, in vederea amanajarii accesului dintre drumul colector si drumul national DN1-E60.   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii pe domeniul public al orașului Huedin, a 

lucrărilor necesare obiectivului: AMPLASARE RETEA FIXA DE TELECOMUNICATII FTTH 

ORANGE IN LOCALITATILE HUEDIN SI BICALATU, ORASUL HUEDIN, JUDETUL CLUJ. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

92/13.07.2020, în sensul aprobării unui nou model a Contractului pentru activitățile de întreținere și 

reparații a sistemului de iluminat public, în orașul Huedin. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea convocarii Adunării Generale a Acționarilor societății 

TRANSIM S.A, având  sediul în orașul Huedin, str. Câmpului nr. 2, jud. Cluj, pentru completarea numărului 

de membri ai Consiliului de Administrație cu un administrator provizoriu până la finalizarea procedurii de 

selecție a administratorilor, desemnarea unui administrator provizoriu la SC Transim SA  Huedin, pe o 

perioada de maxim 6 luni până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor la SC Transim SA, si 

aprobarea reluării procedurii de selecție a administratorilor pentru intreprinderea publică TRANSIM S.A.  

 



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentanților Consiliului Local Huedin în 

Consiliul de Administraţie la Liceul Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin, respectiv desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calității la Liceul Teoretic ,, 

Octavian Goga,, Huedin,  pentru anul școlar 2020-2021. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  desemnarii reprezentanților Consiliului Local Huedin în 

Consiliul de Administraţie la Liceul Tehnologic ,,Vlădeasa“   Huedin,  respectiv desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calității la Liceul Tehnologic ,,Vlădeasa“  

Huedin,   pentru anul școlar 2020-2021. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local Huedin în 

Consiliul de Administraţie la Grădinița cu P.P ,, Prichindeii Veseli” Huedin,  respectiv desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local Huedin în  Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Grădinița cu 

P.P ,, Prichindeii Veseli” Huedin,  pentru anul școlar 2020 – 2021. 

 14 Informare cu privire la demararea  procedurii de accesare a proiectului ,, Creșterea capacității 

Spitalului Orășenesc Huedin de gestionare a crizei sanitare  COVID -  19, în vederea  solicitării unei finanțări  

nerambursabile prin Programul  Operațional  Infrastructură mare (POIM) 2014 – 2020. 

 15. Informare cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna august 2020. 

16. Diverse. 
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