ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL

Încheiat azi 04.04.2011, cu ocazia şedinţei extraordinare 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.
D.na Viceprimar prezintă ordinea de zi care se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
D.na Videprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică privind
aprobarea stabilirii zonei B, pentru chiriile din cadrul Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului,
aflat în administrarea Primăriei Oraşului Huedin, cât şi a nivelului acestora pentru cabinetele
medicale respectiv spaţiile adiacente acestora.
Dl.Primar arată că, conform Hotărârii Consiliului Local s-a preluat administrarea
imobilului fostei Policlinici. Invederează de asemenea că prin eforturi deosebite sa reuşit achitarea
tuturor datoriilor, arătând de asemenea ca potrivit discuţiilor cu, Curtea de Conturi, se impune
perceperea unor chirii pentru toate spatiile inclusiv cele deţinute de medicii de familie, iar pentru
spaţiile comune deţinute de cabinete să se plătească o chirie de 4lei/mp/lună, modificându-se
totodată amplasarea imobilului în categoria B.
De asemenea arată că al doilea proiect de hotărâre vizează închirierea către medicii de
familie a unui spaţiu aflat în incinta cabinetelor, pentru a fi amenajat şi folosit în comun cf.
normelor D.S.P. Acordă lămuriri d.nei Cozea Silvia arătând că este vorba de o chirie de 8
lei/mp/lună, pentru cabinete medicale respectiv 4 lei/mp/lună pentru spaţiile adiacente.
Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru 3 dintre consilieri, Farkaş Marius, Szraga
Zoltan, Vlaic Violeta, menţionând expres că nu votează.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de Cultură, Sănătate
privind aprobarea închirierii unui spaţiu fost cabinet medical pentru medicii de familie, unui
spaţiu aflat în incinta cabinetelor, pentru a fi amenajat şi folosit în comun.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Reprezentantul Ambulanţa Cluj este informată de dl Primar cu privire la faptul că pe viitor
această instituţie va trebui să achite o chirie pentru spaţiul ocupat în interioarul Policlinicii, şi de
asemenea să comunica că, investiţiile realizate la Ambulanţa nu pot fi recunoscute întrucât nu sa
solicitat în prealabil acordul pentru realizarea acestora.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
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