ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Incheiat azi 30.09.2011, 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 14, absentă d.na Cozea Silvia.
Se supune la vot Procesul Verbal al şedinţei din data de 26.08.2011 şi se aprobă în
unanimitate.
Dl. Secretar Cozea solicită introducerea pe Ordinea de Zi a încă un Proiect de Hotărâre
privind aprobarea accesului gratuit al Clubului Copiilor la Sala de Sport al Orasului, propunere care
se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot Ordinea de Zi şi se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Proiectul de Hotărâre privind rectificarea
bugetului local cu suma de 63.000 lei, lamuriri acordând d.na dir. ec. Pandrea Rodica.
D.na Viceprimar prezintă Proiectul de Hotărâre avizat de Comisia Economică, privind
aprobarea unei solicitări înaintate de ADR NV.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre şi de aprobă în unnaimitate.
Dl.Szaraga Zoltan prezintă Proiectul de Hotărâre avizat de Comisia de Urbanism privind
instalarea unor limitatoare gabaritice.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Caietul de Sarcini şi conţinutul Contratului
pentru închirierea unei suprafeţe de 174 mp pe str. Horea nr. 42.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate efectuarea unor lucrări de poziţionare a unor
reţele de comunicaţii.
Se supune la vot şi se aproba in unamitate închirierea unor spatii de către Grupul Scolar
Huedin.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Caietul de Sarcini şi conţinutul Contractului
pentru închirierea unui spatiu cu destinatia cabinet stomatologic în cadrul Policlinicii Huedin.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate închirierea unui spaţiu în cadrul Policlinicii
Huedin, pentru instalare recipient colectare deşeuri medicale.
Dl Dragan Sandu prezintă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului
Local la un Grup de acţiune locală şi înfiinţarea unei asociaţii cu alte UAT- uri.
Dl Primar răspunde d.lui Abrudan Sorin arătând că această asociaţie este necesară în
vederea alocărilor de fonduri în perioada 2013 – 2017.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Lista locuintelor sociale aflate în
administrarea Consiliului Local.
D.soara Cozea Marinela prezinta Proiectul de Hotărâre avizat de Comisia de Invatamant,
Cultura privind reconfirmarea reprezentantilor CLH în CA la Clubul Copiilor Huedin.
Dl. Abrudan Sorin propune să se voteze toate numirile în CA la şcoli, odată.
Dl.Secretar mentioneaza că, fiind vorba despre numirea unor persoane votul trebuie să fie
secret.
Se procedează la votul secret pentru reconfirmarea celor trei propuneri: Cozea Marinela,
Laczi Levente, Pădurean Răzvan.. In urma votului secret exprimat cu 14 voturi pentru cele trei
persoane sunt desemnate în Consiliul de Administratie la Clubul Copiilor Huedin.
D.soara Cozea Marinela prezinta Proiectul de Hotarare avizat de Comisia de Invăţămant
privind desemnarea reprezentanţilor Consilului Local Huedin în Consiliul de Administratie şi
Comisia de Evaluare la Grădinita Prichindeii Veseli, propunând pe Cozea Silvia şi Parpucea Emilian.
In urma votului secret exprimat cele două persoane sunt desemnnate cu 14 voturi pentru.
D.soara Cozea Marinela prezinta Proiectul de Hotarare avizat de Comisia de Inavatamant,
privind desemnarea celor trei reprezentanti ai Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administraţie la Grupul Scolar Huedin, şi a unui reprezentat în Comisia de Evaluare a Calităţii.
In Consiliul de Administraţie dl. Farkaş Marius propune pe dl Mezei Liviu, dl Torok

Ferencz propune pe Gyorgy Alexandru, d.na Viceprimar propune pe d.na Cătănescu Eugenia,
d.soara Cozea Marinela propune pe dl Baican Marius iar pentru Comisia de Evaluare a Calitatii
d.soara Cozea Marinela propune pe Gabor Sorin şi d.na Buzas Fekete Maria propune pe Vasas
Stefan.
In urma votului secret exprimat dl. Vasas Stefan este desemnat cu 11 voturi pentru in
Comisia de Evaluare a Calitatii la Grupul Scolar Huedin.
In urma votului secret exprimat sunt desemnaţi cei trei membri în Consiliul de
Administratie: Cătănescu Eugenia 12 voturi, Gyorgy Alexandru 10 voturi, Băican Marius 11 voturi.
Pentru desemarea celor trei reprezentanţi la Liceul O.Goga Huedin dl. Szraga Zoltan
propune pe d.na Buzas Fekete Maria, Dl. Farkaş Marius propune pe dl. Tonca Ioan, Cozea Marinela
pe Resteman Florineta şi Varga Andrei pe Buzas Istvan.
In urma votului secret exprimat d.na sunt desemnaţi cei trei reprezentanti în CA la Liceul
O. Goga: Buzaş Fekete Maria cu 9 voturi, Kovacs Francis cu 9 voturi, Resteman Florineta cu 10
voturi.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate Proiectul de Hotărâre privind desfăşurarea
unor activităţi sportive de către Clubul Copiilor, în Sala de Sport a oraşului.
Dl Drăgan Sandu prezintă informarea privind îndeplinirea Hotararilor Consiliului Local pe
luna august.
La diverse dl. Primar informează pe dl Szraga Zoltan cu privire la activitatea de analiză a
dosarelor ANL de către comisia socială, urmând să fie organizată o şedinţă extraordinară.
De asemena arată că urmează ca, constructorul să finalizeze aceste blocuri, utilităţile fiind
asigurate în mare parte, termenul de finalizare a acestor blocuri fiind 15 octombrie, urmând ca în
principiu cel mai tărziu în 15.12.2011 locuinţele ANL să fie ocupate.
Dl. Primar informează cu privire la stadiul investiţiei privind reparaţiile şi amenajările la
Casa de Cultură , menţionâd că s- au făcut lucrări de ignifugare la pod, mai fiind nevoie de cca 3
miliarde lei pentru o parte din mobilier, instalatie iluminat şi amenajări la etaj, cât şi pentreu
cortină, fiind de părere că cel mai târziu în primăvara anului viitor va avea loc inaugurarea.
Informează de asemenea cu privire la situatia lucrărilor pe cele 4 străzi Zorilor, Gării, Gh.
Doja, Izvorului, lucrările terminându-se în cca 2-3 săptamîni.. Arată că sau făcut lucrări
amenajându-se terenul de fotbal de la liceu , asfaltându-se str. Garoafelor şi lucrări la parcări str.
Horea nr. 80, str. A.Iancu, construindu-se un teren de sport cu gazon sintetic pe str. Horea nr. 80,
iar în perioada următoare se va amenaja trotuarul pe str. A.Iancu de la Politie la Casa Tineretului,
menţionand de asemenea la solicitarea d.lui Abrudan Sorin că nu va fi amenajată cu parcări staţia
din A,Iancu nr. 41.
D.soara Cozea Marinela invită Consilierii la manifestarile organizate cu ocazia zilei
Grupului Scolar.
Dl Torok Ferencz felicită executivul cu privire la amenajarea sensului giratoriu din str. Gh.
Doja, considerând că o situatie similară ar trebui executată şi în zona centrala.
Dl. Primar menţionează că un sens giratoriu ar putea fi executat la intersecţia străzii Gh.
Doja cu str. Pr. A.Munteanu, urmând să se facă demersuri pentru semaforizarea zonei centrale şi
instalarea unui sistem de supraveghere video. Arată de asemena că lucrările cu aductiunea apei la
Bicalat sunt în fază de finalizare, un merit deosebit in realizarea acestei investiţii având Compania
de Apă Somes SA.
Dl. Torok Ferencz solicită gasirea unei soluţii pentru accesul dinspre oraş la staţia Petron
din str. Pr. A.Munteanu fn, iar dl. Primar solicită prezenţa d.lui Comandant al Politiei la
următoarea sedinţă al Consiliului Local.
Dl. Primar arată că au fost discuţii cu privire la o investiţie derulată de SC TETAROM Cluj.
Dl. Szraga Zoltan solicită amenjarea trecerilor pentru pietoni în zona centrala.
Dl Primar îşi exprimă nemulţumirea cu privire la atitudinea unor persoane privitor la
asfaltarea străzii Zorilor, investiţia SC Rewe din str. Horea nr. 40.
Dl. Pascalau Ionel solicită luarea măsurilor împotriva parcărilor unor camioane de tonaj
mare pe str. A.Iancu 41, sens în care dl Primar arată că se va face o adresă către Poliţie.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Vlaic Violeta

Secretar,
Cozea Dan

