ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 25.02.2011, 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 15
Se supune la vot procesul verbal din data de 28.01.2011 şi se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal din data de 04.02.2011 şi se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal din data de 14.02.2011 şi se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot ordnea de zi şi se aprobă în unanimitate.
D.şoara Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică,
privind aprobarea defalcării sumelor prevăzute în buget pentru activităţi culturale, sportive, la
cap. culte etc.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
D.şoara Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activitatilor, la Spitalul
orăşenesc Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
D.soara Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de Ordine Interioara a Spitalului orăşenesc Huedin.
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 Planului de activităţi pe anul 2011 care va fi dsfăşurat de beneficiarii
de ajutor social.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Dl. Sanfira Ionut prezintă proiectul de hotarare avizat de comisia de urbanism privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren în suprafaţă de 16.511 mp situat pe str.
E.Varga fn., dl Torok Ferencz acordând lămuriri d.ui Varga Andrei cu privire la amplasarea acestui
teren.
Dl. Abrudan Sorin menţionează că este vorba despre aprobarea PUZ-ului care este
întocmit.
Se supune la vot proiect de hotărâre cu acest amendament şi se aprobă în unanimitate.
Dl. Sanfira Ionut prezintă proiectul de hotarare avizat de comisia de urbanism priivind
aprobarea trecerii în intravilanul oraşului, a suprafeţei de 3.000 mp, suprafaţă situată pe str.
E.Varga f.n.
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 privind aprobarea trecerii Ambulatorului de Specialitate al Spitalului orăşenesc Huedin în
administrarea Primăriei.
Dl. Torok Ferencz întreabă dacă executivul este pregătit să asigure administrarea acestui
imobil.
Dl. Primar menţionează că Spitalul va încheia noul contract cu Casa de Asigurări care va fi
la valori mai reduce decât cel precedent, Spitalul depunând eforturi în vederea rentabilităţii
activităţii prin deschiderea noii secţii de neuropsihiatrie, cât şi acreditarea laboratorului de
analize medicale, încercându-se părtarea aceluiaşi personal cu încadrarea în procentul de maxim
70% din venituri folosit pentru salarii. Cât priveşte imobilul în cauză, menţioneazîă că se va
economisi prin instalarea unui sistem de supraveghere video cât şi detaşarea unui pensonal de
pază din cadrul Primăriei. De asemenea menţionează că se va încasa chirie pentru toate spaţiile
ocupate. Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru, dl Farkaş Marius
nu a participat la vot.
Dl. Drăgan Sandu prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administratie
publică, privind desemnarea reprezentanţilor CLH în comisia socială pentru analiza cererilor de
locuinte ANL:
Dl. Primar menţionează că, comisia socială ANL este diferită de comisia socială înfiinţată
anterior la nivelul Consiliului Local, competenţa noii comisii fiind strict pentru locuinţele ANL, şi

se constituie prin dispozitia primarului, Consiliul Local stabilindu- şi doar reprezentanţii proprii
în această comisie, din care vor mai face parte primarul, directorul economic, secretarul, propune
ca cele 4 locuri să revină celor 4 grupuri de consilieri constituite la începutul mandatului,
PDL,UDMR, PSD plus UCM, PNG, PNL, solicitând propuneri din partea fiecărui grup.
Dl. Torok Ferencz întreabă dacă propunerile trebuie să vizeze membrii ai consiliului
local, propunandu-l din partea UDMR pe dl Vasas Stefan.
D. şoara Cozea Marinela îsi exprimă nemulţumirea că această problemă nu este tratată cu
maximă atenţie de către unele grupuri de consilieri, arătând că fiecare consilier local trebuie să
muncească pentru comunitatea locală.
D.na Viceprimar propune ca fiecare grup politic să-şi desemneze reprezentantul care
poate fi şi o altă persoană nu neapărat consilier local.
Se supune la vot acest amendament şi se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot aprobarea structurii comisiei respectiv 3 membrii din partea Primăriei şi
4 din partea Consiliului Local.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl. Torok Ferencz propune pe dl Okos Rigo Andras din partea UDMR.
D.na Vlaic Violeta propune pe d.şoara Cozea Marinela din partea grupului PDL.
Dl. Farkaş Marius memţionează că nu are propuneri din partea PSD
Dl. Drăgan Sandu menţionează că grupul PNG PNL nu are propuneri.
Dl. Torok Ferencz întreabă cele două grupuri politice de ce nu-şi desemnează
reprezentanţi, fiind de părare că toţi consilierii trebuie să participe la această comisie.
Dl. Abrudan Sorin menţionează că PNL nu are reprezentant.
D.şoara Cozea Marinela şi dl Torok Ferencz îşi exprimă nemulţumirea faţă de această
atitudine considerând că este o problemă importantă a oraşului, fiind nemulţumiţi că unii
consilieri nu doresc să muncească, fiind stupefiaţi de această atitudine, nefiind deacord cu
schimbarea componenţei comisiei invitând ceilalţi consilieri să participe în această comisie.
Dl. Primar îşi exprimă de asemenea nemulţumirea faţă de această situaţie arătând că
îndemnizaţiile pentru consilieri au fost achitate pentru trei şedinţe organizate, arătând că va face
public refuzul celor 2 grupuri politice de aşi desemna reprezentanţii.
Dl. Varga Andrei menţionează că are o propunere pentru un membru în această comisie în
persoana d.lui Ujvari Eugen.
D.şoara Cozea Marinela o propune pe d.na Giurgiu Marinela în această comisie. Se
întocmesc buletinele de vot pentru cei 4 reprezentanţi propuşi şi se trece la votarea secretă a
acestora.
Dl. Torok Ferencz prezintă procesul verbal al comisiei de validare arătând că au fost 13
voturi pentru cele 4 propuneri, un vot fiind invalidat.
Dl. Varga Andrei solicită efectuarea demersurilor pentru încadrarea unor imobile vechi
din oraş, în categoria monumentelor istorice, dl secretar menţionează în acest sens că va întocmi o
adresă către Comisia judeţeana pentru monumente istorice, în vederea aduceri unor precizări cu
privire la acest aspect, dl. Tonca Ioan menţionând că vechimea acestora tebuie să fie de peste 100
ani.
Dl. Varga Andrei solicită găsirea unei soluţii pentru paza terenurilor agricole.
Dl. Bethlendi Andrei prezintă informarea cu privire la încasarea veniturilor pe 2010.
Dl. Drăgan Sandu prezintă informarea cu privre la îndeplinirea H.C.L pe luna ianuarie 2011.
La probeleme curente d.na Buzaş Fekete Maria arată că o femeie din oraşul Huedin va
împlini 100 de ani în luna aprilie, propunând acordarea unu premiu în acest sens. De asemenea
solicită luarea măsurilor necesare cu privire la câinii comunitari.
Dl. Primar menţionează - cu ocazia Zilelor Huedinului vor fi premiaţi cetăţenii care au
împlinit vârsta de 100 ani cât şi familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie. Arată de
asemenea că, privitor la câinii comunitari aceştea au fost aduşi în oraş cu o maşină din altă parte,
arătând că vor fi luate măsuri în consecinţă.
Dl. Sobec din partea Clubului Copiilor Huedin mulţumeşte Consiliului Local Huedin şi
Primarului pentru sprijinul acordat desfăşurării activităţilor în cadrul parteneriatului desfăşurat
în 2010.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedintă,
Secretar,
Giurgiu Marinela
Cozea Dan

