R O MAN IA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMARIA ORAŞ
HUEDIN
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local Huedin, în şedinţa ordinară
din data de (Vineri ) 26.11.2021, ora 10,00
Primarul Orașului Huedin, Dr. Mircea Moroşan, investit în această funcţie prin Sentinţa Civilă nr.
797/2020 a Judecătoriei Huedin.
Având în vedere prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin care Consiliul
Local Huedin se întruneşte în şedinţa ordinară cel puțin o dată pe lună, în şedinţe extraordinare ori de câte
ori situaţia o impune, sau ,, de îndată,, în vederea adoptării unor hotărâri sau soluţionarea orcăror alte
probleme care ţin de Administraţia Publică Locală.
Ședința se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, punerea la dispoziție a materialelor
înscrise pe proiectul ordinei de zi făcându-se potrivit obțiunii acestora, în format electronic la adresa de email a consilierilor care au avut această obțiune.
Proiectele de hotărâre care fac obiectul prezentei ședințe, sunt inițiate de primarul orașului Huedin.
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri sunt stabilite în
conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, respectiv: Comisia pentru
activități economico- financiare și agricultură, Comisia pentru cultură, culte, învățământ sănătate, familie,
copii, tineret și sport, Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism, Comisia
de administraţie publică, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială, consilierii putând formula și
depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
În temeiul art. 133, alin.2, lit.a, art.134, alin.4, 5 art. 141, alin.6 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUN
Art.1. Convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Huedin, în Sala de
ședinte din cadrul Primăriei orașului Huedin, str. Horea nr. 1, la data de 26.11.2021, ora 10,00.
Art.2. Proiectul ordinei de zi împreună cu materialele înscrise pe proiectul ordinei de zi sunt
cuprinse în anexa la prezenta dispoziție.
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