ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28.01.2011, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Huedin.
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţie de către PRIMAR, prezenta menţiune realizându-se
în conformitate cu art. 46 alin. 8 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale modificată
prin Legea nr. 286/2006.
Consilieri total 15, consilieri prezenţi 13, absenţi motivaţi 2, Abrudan Sorin şi Varga
Andrei.
D.na viceprimar prezintă invitaţii în cadrul şedinţei, respectiv d.nii consilieri judeţeni dl.
Blaga Petru şi dl. Bota Ioan, reprezentanţii Asociaţiilor de proprietari A.Iancu, Lic. O.Goga şi
cadrele didactice din cadrul Clubului Copiilor Huedin.
D.na. viceprimar prezintă procesul verbal al şedinţei din data de 15.12 2010, care se spune
la vot şi se aprobă în unanimitate.
D.na viceprimar prezinta procesul verbal al şedinţei din data de 17.12 2010 care se spune
la vot şi se aprobă în unanimitate.
D.na viceprimar prezintă procesul verbal al şedinţei din data de 30.12 2010, care se spune
la vot şi se aprobă în unanimitate.
D.na viceprimar prezintă procesul verbal al şedinţei din data de 12.01.2011, care se spune
la vot şi se aprobă în unanimitate.
D.na viceprimar propune ca informările de pe ordinea de zi să fie discutate cu prioritate,
propunere aprobată în unanimitate.
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
Dl. lt. Broscoi reprezentant al Grupei de Pompieri Huedin, prezintă o informare cu situaţia
hidranţilor de pe raza oraşului Huedin, solicitând să fie comunicata schimbarea locaţiei acestora
în contextul intervenţiei la incendiu produs pe str. A.Iancu. Răspune d.lui Farkaş Marius că la acel
eveniment s-a folosit apa din autocisternele din dotare.
Reprezentantul pompierilor răspunde d.lui Torok Ferencz arătând că se va primi o hartă
nouă cu poziţionarea hidranţilor, când vor fi finalizate lucrările la reabilitarea reţelei, aspecte
subliniate şi de dl. Paşcalău Ionel.
Dl. Primar răspunde d.lui Drăgan Sandu că sa discutat cu firma KEVIEV care reabilitează
infrastructura, urmând să se realizeze instalarea hidranţilor înainte de finalizarea lucrărilor de
reabilitare din luna mai 2011.
Dl. Dondolo Csaba prezintă informarea cu privire la aprovizionarea cu energie termică a
populaţiei menţionând că anul 2010 sa încheiat cu profit, au fost unele întreruperi de furnizare
datorate necesităţii efectuării curăţirii cazanului, întreruperi datorate şi calităţii slabe a
rumeguşului.
Dl. Ban Sorin în calitate de preşedinte al Asociaţiei de Proprietari O.Goga, arată că
restanţele sunt datorate scăderii puterii de cumpărare a populaţiei cât şi din cauza majorării
preţului/Gcal., solicitând SC Crişul SA să nu mai intrerupă furnizarea agentului termic şi să
realizeze aprovizionarea cu rumeguş de calitate mai bună.
Dl. Torok Ferencz menţionează că preţul/Gcal practicat de SC Crişul SA este aprobat de
A.N.R.S.C Bucuresti iar subvenţionarea acestui preţ constituie un efort financiar mare pentru
bugetul local.
Dl. Pădurean Razvan consideră că încălzirea centrală este mai ieftină decăt cea individuală,
considerând că trebuie efectuată curăţirea caloriferelor şi a ţevilor.
Dl. Perţea Ioan din paretea Asociaţiei Proprietarilor A.Iancu, consideră că energia trebuie
livrată în parametri normali.
Dl. Paşcalău Ionel menţionează probleme cu care se confruntă SC Crişul SA menţionând că
materia primă se găseste din ce în ce mai greu, soluţia rentabilizării fiind în creşterea producţiei.
Dl. Primar menţionează că Centrala Termică trebuie să funcţioneze, urmând să se realizeze
o analiză şi o strategie pe iarna viitoare pentru optimizarea consumului şi reducerea cheltuielilor
menţionând că în anul 2011 nu se poate subvenţiona preţul, arată de asemenea că preţul/Gcal este

cel mai mic de la oraşe. Informează de asemenea despre parteneriatul cu 5 comune din zonă în
vederea asigurării colectării rumeguşului destinat centralei termice.
D.şoarea Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de cultură,
privind aprobarea Parteneriatului pe anul 2011 cu Clubul Copiilor Huedin, lămuriri acordând dl.
Torok Ferencz.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
D.şoarea Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de cultură
privind desemnarea reprezentantului în juriul Galei de Excelenţă,, Speranţele
Huedinului,,.organizat de Clubul Copiilor.
Dl. Torok Ferencz menţionează că reprezentantul Consiliului Local Huedin nu trebuie să
facă parte din cadrul Liceului O.Goga sau Grupului Şcolar Huedin.
D.na Viceprimar propune pe dl. Tonca Ioan, dl. Farkaş Marius propune pe d.na Cozea
Silvia şi dl. Paşcalău Ionel propune pe dl. Drăgan Sandu.
În urma votului secret exprimat dl. Torok Ferencz prezintă
Procesul Verbal al comisiei de validare, dl Tonca Ioan cu 7 voturi fiind desemnat în Juriu Galei.
D.şoarea Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de cultură
privind aprobarea Programului manifestărilor cultural artistice organizate de Casa de Cultură pe
anul 2011. Dl. Torok Ferencz menţionând că se aprobă lista fără finanţare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate
Dl. Traica Nicolae menţionează că lucrările la Casa de Cultura vor fi finalizate până în luna
iulie 2011.
D.na viceprimar prezinta proiectul de hotărâre avizat de comisia economică privind
aprobarea taxei speciale de 300 lei pentru desfacerea căsătoriilor prin divorţ, dl. Torok Ferencz
menţionând că la Primăria Cluj această taxă este de 500 lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Dl.Sanfira Ionuţ prezintă proiectul de hotărâre avizat negativ de comisia de urbanism
privind aprobarea amenajării unui balcon la Bl. H5 din P.ţa Victoriei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se respinge cu 9 voturi împotrivă şi 4 abţineri dl.
Drăgan, Paşcalău, Fărkaş, Cozea Silvia.
Dl. Drăgan Sandu prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administraţie publică
privind acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 2000 în urma incendiului produs în luna
decembrie d.nei Pănican Felicia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unnanimitate.
Dl. Drăgan Sandu prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administraţia publică
privind acordarea unui ajutor de inmormântare de 797 lei, fam . Galfi Gyongy.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Dl. Drăgan Sandu prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administratie
publică, privinb transformarea Poliţiei Comunitare în Poliţia Locală Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Dl. Drăgan Sandu prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administratie
publşică privind constituirea comisiei locale de ordine publică.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Dl. Drăgan Sandu prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administraţie
publică privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Huedin.
Dl Secretar acordă lămuriri, d.şoara Cozea Marinela menţionând că sumele prevăzute în
Regulament cu destinaţia de compensaţii materiale în caz de vătămări corporale sau deces în
exercitarea atribuţiilor de Poliţişti Locali sunt cele prevăzute în Regulamentul Cadru , dna.
viceprimar menţionând că aceste sume vor fi cuprinse in bugetul pe anul 2011 iar dl Pădurean
Răzvan menţionează că ar trebui încheiate asigurări pentru Poliţiştii Locali.
Dl. Primar menţionează că în Organigramă sunt prevăzute 3 posturi care sunt ocupate şi 7
posturi vacante de Plliţişti Locali, urmând ca aceşti poliţişti să fie asiguraţi la fel ca şi angajaţii de
la situaţii de urgenţă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu acest amendament respectiv de a fi asiuguraţi şi
se aprobă în unanimitate.
Dl. Drăgan Sandu prezintă informarea cu privire la
îndeplinirea HC.L pe luna decembrie 2010, menţionând că au fost adoptate un nr. de 21 H.C.L fiind
îndeplinite.

La probleme curente dl. Paşcalău Ionel consideră că ar trebui organizata o şedinţă
extraordinară pentru dezbaterea problemelor de la SC Crişul SA care să stabilească modalităţile de
livrare a apei calde în sezonul de vară.
D.na Cozea Silvia menţinează că pe Republicii 8, 8 blocuri nu a constituită Asociaţie de
proprietari, solicitând concursul C.L.H pentru organizarea de şedinţe pentru constituirea acestor
asociaţii .
D.na Viceprimar menţionează că trebuie văzut bilanţul contabil la SC Crişul SA cât şi o
strategie pe anul 2011.
Dl. Drăgan Sandu solicită dezăpezirea şi a străzilor mici, iar dl Pădurean întreabă ce
proiecte pot fi depuse în cadrul programului Energia Verde.
Dl. Primar menţionează că se vor organiza şedinţele pe comisii, respectiv în plen pentru
aprobarea bugetului pe anul 2011.
D.na viceprimar felicită pe d.na Buzaş Fekete Maria şi pe dl. Abrudan Sorin la aniversarea
zilei de naştere.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Giurgiu Marinela

Secretar,
Cozea Dan

