
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 (Joi ) 30.12.2021, 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 modificării tarifelor de închiriere pentru activități sportive 

la terenul de fotbal cu gazon sintetic prevăzut cu nocturnă din cadrul Parcului Tineretului, str. Avram Iancu 

nr. 39,  începând cu data de 01.01.2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de Cooperare între Consiliul Local Huedin și 

Fundația Creștină Diakonia Cluj, pe  anul 2022 și  alocarea unei sume în cuantum de 2.000 lei/ lună, pentru 

susținerea desfășurării activității Fundației Creștine Diakonia Cluj. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajarea unui număr de 7 muncitori ecologişti, pe 

perioadă determinată, respectiv 01.01.2022 – 31.12.2022, în vederea  realizării  programului de ecologizare 

pe anul 2022, si asigurarea cheltuielilor de personal aferente. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive,  

care vor fi organizate în anul 2022, de către sau prin Casa de Cultură Huedin. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea  scoaterii la concurs a doua posturi  vacante, 

pozițiile 133, 156 în Statul de Functii al Spitalului Orasenesc  Huedin. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului gratuit pentru elevii și studenții din orașul 

Huedin, la sălile și terenurile de sport ale orașului, conform unui program stabilit. 

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

lucrărilor necesare  unor obiective immobile situate in Huedin str. garii nr. 40 deținute de Federalcoop Cluj. 

- reabilitare, modificare sistem structural, refatadizare, schimbare destinatie din depozit , in spatii  

comerciale, imobil existent  corp C1, str. Gării nr. 40, oras Huedin, pentru imobilul – cladire detinut de 

Federalcoop Cluj. 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea modificării  Statului de Funcții al Aparatului de 

Specialitate al Prtimarului Orașului Huedin. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilieri contractului de inchiriere nr. 3847/28.04.2016, 

pentru terenul in suprafata de 42 mp., situat în orașul Huedin, str. Pr. Aurel Munteanu nr. 2-4, aprobarea 

închirierii în condiții legii a amplasamentului a Caietului de Sarcini privind organizarea licitației pentru 

închiriarea spațiului si a conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței situată în orașul Huedin, str. 

Gheorghe Doja nr. 5A, ap.8, jud. Cluj, d.lui Kerekes Istvan. 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei SC Salubriterm Serv SRL Huedin. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui număr de 2 membri în comisia de selectie 

/evaluare pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administratie al societatii  SALUBRITERM 

SERV. SRL, cu sediul în orașul Huedin, str. Horea, nr.1, Jud. Cluj. 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a 2 membri provizorii în Consiliul de 

administratie, până la finalizarea procedurii de selectie, pentru SC Transim S.A și mandatarea 

reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a vota în adunarea generală a 

actionarilor, cu privire la cei doi membrii desemnați provizoriu în Consiliul de Administratie al societății 

Transim S.A. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii unui membru în Comisia de seleție/evaluare 

pentru derularea procedurilor desemnării a 2 membri în  Consiliul de Administrație, aprobarea Planului 

planului de selectie – componenta integrală, în vederea derulării procedurilor privind desemnarea  a 2 

membri în Consiliul de administrație pentru întreprinderea publică TRANSIM S.A. 

15. Informare cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna noiembrie 2021. 

16. Diverse. 

                   PRIMAR,                     SECRETAR GENERAL UAT, 

          Dr. Mircea  MOROȘAN                              Dan COZEA 

 


