
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 a Consiliului Local Huedin, din data de (Vineri ) 26..11.2021, ora 10,00 în Sala de ședințe 

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. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltueli a Spitalului 

Orasenesc Huedin pe trim.IV. 2021 cu suma de 90.900 lei, si rectificarea Listei de investitii pe anul 2021 cu 

suma de 22.000 lei; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului  de venituri si cheltueli pentru anul 2021, a 

Liceului Teoretic O.Goga Huedin, între  titluri și aliniate - sursa A; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltueli pentru anul 2021 a 

Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin - sursa A, între aliniate; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltueli pentru anul 2021 la 

Grădinița cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin,  între aliniate din sursa A; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de Cooperare între Consiliul Local al 

Orașului Huedin și Fundația Cultural Filantropică Protopop Aurel Munteanu, privind prestarea de servicii 

sociale - în vederea oferirii unei mese calde (5 zile pe săptămână) pentru 100 de personae, pentru anul 2022; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 la 

nivelul orașului Huedin, aprobarea tarifelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 la nivelul orașului Huedin; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de consultanță privind achiziția de 

autobuze, biciclete publice și infrastructura conexă operării acestora, în cadrul Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă al orașului Huedin; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de consultanță privind efectuarea  

Studiului de oportunitate privind înființarea serviciului de transport public  și delegarea acestuia, în cadrul 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Huedin; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Statului și din administrarea 

Ministerului Administarției și Internelor prin  Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al 

Județului Cluj, în domeniul public al Orașului Huedin și administrarea Consiliului Local Huedin, a unor bunuri 

situate în orașul Huedin, str. P.ța Republicii nr. 40; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 3 apartamente A.N.L rămase vacante pe perioada 

exploatării, prin preluarea solicitanților înscriși în lista de priorități aprobată prin H.C.L nr. 11/29.01.2021; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbarii apartamentului repartizat d-nei Serban Camelia 

Elena, situat în orașul Huedin str.Gheorghe Doja nr.5A, ap.8 jud.Cluj, cu apartamentul cu 2 camere situat în 

orașul Huedin str.Aleea 1 Mai nr.10, ap.2 jud.Cluj; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformarii postului de medic primar în specialitatea 

Medicină internă din cadrul Secției Medicină Internă, în post de medic specialist în specialitatea Medicină 

internă și scoaterea acestuia la concurs; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii RAPORTULUI DE EVALUARE întocmit de Casa de 

Expertiză Transilvanis - evaluator autorizat pentru  imobilul –teren si constructii ,identificate cu CF.nr.53783 

Huedin, CAD.53783 situate in Huedin, str.Campului nr.2, jud Cluj, dreptul de proprietate apartinand SC 

TRANSIM SA; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii componenței comisiei de organizare a licitației 

competitivă cu strigare cu pas prestabilit, organizată în vederea vânzării imobilelor (teren și construcții), 

proprietatea SC Transim SA, situate în orașul Huedin, str. Câmpului nr. 2, jud. Cluj; 

15. Diverse. 

 

                 PRIMAR,                     SECRETAR GENERAL UAT, 

          Dr. Mircea  MOROȘAN                              Dan COZEA 


