
R O M A N I A                                                                         
JUDEŢUL  CLUJ 
PRIMARIA ORAŞULUI 
H U E D I N 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI  

a ședinței Ordinare al  Consiliului Local Huedin, din data de  (Vineri)27.03.2020 ora 10,00) la Casa de 
Cultura Huedin din str. Horea nr. 5 - Sala Mare), In 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 si 
aducerea la cunostinta publică astfel : 
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentarii blocurilor ANL din orasul Huedin. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasarii de mijloace de publicitate temporară, pe stâlpii de 

iluminat public din orașul Huedin, în condițiile Regulamentului local de publicitate aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 121/29.08.2017 și a Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate, cu avizul deținătorilor stâlpilor. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al orasului 

Huedin, pentru obiectivul:,,INFRASTRUCTURA SUBTERANA DE TELECOMUNICATII 

PENTRU CONECTAREA CU FIBRA OPTICA A AMPLASAMENTULUI UPC ROMANIA 

HUEDIN 526. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii  Statului de Funcții al  Aparatului de Specialitate al 

Primarului Orașului Huedin, în urma raportului final nr. 2672/2020 al examenului de promovare organizat în data de 

18.03.2020, începând cu data de 01.04.2020. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 4.000 lei/lună pe  perioada 01.04.2020 – 

31. 12.2020, 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, respectiv 

aprobarea Acordului  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, pe perioada 01.04.2020 – 31.12.2020. 

 6.  Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la concurs a postului de muncitor calificat I  in 
meseria lacatus mecanic la Spitalul orasenesc Huedin. Postul este vacant in Statul de Functii in cadrul 
Posturilor comune cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la pozitia nr. 230. 

7.  Proiect de hotarare privind aprobarea convocari 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 și  desemnarea unui administrator provizoriu la SC Transim SA  Huedin, pe o 

perioadă de maxim 6 luni până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor la SC Transim SA, cu 

sediul în orașul Huedin, str. Câmpului nr. 2. 

8.Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna februarie 2020. 
9. Diverse 
                       
 

 PRIMAR,                      
          Dr. Mircea  MOROȘAN   

  
 


