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PROIECT AL ORDINEI DE ZI  

a ședinței Ordinare al  Consiliului Local Huedin, din data de  (Miercuri )29.04.2020, ora 10,00 la sediul 
Primariei oraș Huedin din str. Horea nr. 1, et.1, 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 Contului de execuție bugetară a bugetului local pe Secţiunea 

de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 31.03.2020 sursa A. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea  impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 la 

nivelul orașului Huedin,  aprobarea tarifelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 la nivelul orașului Huedin, 

și majorarea cu cota adițională de 5 % a impozitelor/taxelor pe clădiri, teren și auto. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrarii în domeniul privat al orașului Huedin al 

terenului înscris în CF 53734 – Huedin, având categoria de folosință de ,, drum ,, cu o suprafață de  617 mp, 

L = 142.77 ml., trecerea din domeniul privat al orașului Huedin în domeniul public al orașului Huedin al 

terenului înscris în CF 53734- Huedin si aprobarea denumirii terenului ( drum) situat în P.ța Victoriei (in 

spatele Bisericii Ortodoxe) de – Aleea Gyarmathy Zsigane. 

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea introducerii în inventarul bunurilor apartinand 

domeniului public al orașului Huedin, a extinderilor rețelelor de canalizare pluvială pe str. Tabacarilor, str. 

Molidului si str. A.Iancu, lucrari realizate in anul 2019. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii unor pozitii din Inventarul bunurilor ce aparțin 

domeniului public al orașului Huedin,  in urma documentatiei cadastrale intomite pentru înscrierea in C.F a 

unităților școlare și a unor parcuri din orașul Huedin,  din care rezultă că există diferențe între descrierea 

imobilelor și suprafețele terenurilor eferente acestora. 

 6.  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de Funcții din Aparatul de Specialitate 

al Primarului Orașului Huedin, prin vacantarea postului regăsit la pozitia nr. 13, urmare a decesului 

salariatului, începând cu data de 13.04.2020. 

 7.  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare anuală a 

activității managerului Spitalului Orășenesc Huedin. 

 8. Informare privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local  pe luna martie 2020. 

9. Diverse 
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