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    PROIECT AL ORDINEI DE ZI  

a ședinței Ordinare a Consiliului Local Huedin, din data de (Vineri ) 27.08.2021, 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. Informare privind pregătirile unităților de învățământ din orașul Huedin pentru începerea anului 

școlar 2021 – 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Huedin pe anul 2021, cu 

suma de 1.173.333 lei. 

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

Orășenesc Huedin pe trim. III 2021, în valoare totală de 1.543.333 lei. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, scoaterea din gestiune și scăderea  din evidențele 

contabile a bunurilor  propuse  a fi casate în urma inventarului din 31.12.2020,  la Grădinița cu Program 

Prelungit  Prichindeii Veseli Huedin (obiecte de inventor degradate, total valoare 31.377,80 lei). 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării și scoaterea din funcțiune a unor materiale degradate 

primite  ca donații în sumă de 5.876,30 lei, 429,66 lei, si 13.207,69 lei, la  Spitalul Orășenesc Huedin. 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului vacant aferent funcției publice de 

execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului de Guvernanță Corporativă, 

ID de post 471481 (poziţia nr.92 în Statul de Funcții din Aparatul de Specialitate al Primarului Orașului Huedin) 

în post de inspector, clasa I, grad profesional superior și aprobarea modificării Statului de Funcții din Aparatului 

de Specialitate al Primarului Orașului Huedin. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de locuințe între chiriașii locuințelor 

situate în blocul ANL,  str.  Aleea 1 nr. 4. 

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

Huedin, str. P.ța Republicii nr. 8 (lângă podul peste râul Domoș), în suprafață totală de 2 mp., aprobarea 

caietului de sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiului solicitat, și aprobarea 

conținutului contactului de închiriere a spaţiului. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării și scoaterea la concurs a unor posturi în cadrul 

Spitalului Orășenesc Huedin. 

10.Informare cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna Iulie 2021. 

11.Diverse. 
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