ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Incheiat azi 27.01.2012, 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 al şedinţei extraordinare din data de 10.01.2012 și se
aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a încă 4 proiecte de hotărare,
care se supun la vot împreună cu ordinea de zi, și se aprobă în unanimitate.
D.na viceprimar prezinta proiectul de hotărâre avizat de comisia economică, privind
aprobarea Execuției bugetare la 31.12.2011, pe secțiunea de funcționare și dezvoltare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Varga Andrei prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică, privind
aprobarea modificarii H.C.L. 170/2011 - anexa cu privire la impozitarea auto cu masa egală sau
mai mare de 12 to, lămuriri acordand dl Bethelndi Andrei din partea secviciului I.T.L.
Se supune la vot proiectul de hotarare și se aprobă în unanimitate.
D.soara Cozea Marinela, prezinta proiectul de hotarare avizat de comisia de invatamant
cultura, privind aprobarea Programului manifestarilor cultural artistive și sportive care vor fi
organizate în anul 2012, dl. Torok Ferencz menționând că programul nu prevede defalcarea
sumelor pe activitati.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.soara Cozea Marinela prezinta proiectul de hotarare avizat de comisia de învățământ
cultură, privind desemnarea reprezentantului în juriul Galei de Excelenta, la Clubul Copiilor
Huedin, pe anul 2012, dl. Torok Ferencz solicitand ca acest reprezentant sa nu faca parte din
cadrele didactive ale unitatilor de inavatamant.
D.soara Cozea Marinela propune pe d.na viceprimar, pentru operativitate se propune ca
votul secret exprimat sa se faca la sfarsitul sedintei. In urma votului secret exprimat si in urma
Procesului Verbal al comisiei de validare, d.na viceprimar Giurgiu Marinela este desemnata cu 15
voturi pentru, in juriul Galei de Excelenta la Clubul Copiilor Huedin.
D.soara Cozea Marinela prezinta proiectul de hotarare avizat de comisia de invatamant,
cultura, privind aprobarea Paretenriatului pe anul 2012 cu, Clubul Copiilor Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotarare și se aprobă în unnaimitate.
Dl. Sanfira Ionul prezintă proiectul de hotarare avizat de comisia de urbanism, privind
aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General până în luna februarie 2013.
Dl Primar informează pe dl. Szraga Zoltan cu privire la necesitatea actualizării Planului
Urbanistic General, sens în care se va propune alocarea în bugetul pe anul 2012 a sumei de
120.000 lei , tinand seama de dezvoltarea orașului de la ultimul punct intocmit. Informează de
asemenea cu privire la stadiul aducțiunii gazului metan în oras, menționând că a fost deja emisă
autorizația de construire a magistralei, de către Consiliul Judetean Cluj.
Dl. Secretar Cozea Dan acordă lămuriri suplimentare, arătând că sau făcut demersuri prin
Consiliul Judetean Cluj, în vederea cofinanțării actualizării Planului Urbanistic General prin
fonduri alocate de M.D.R.T.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Sraga Zoltan prezintă proiectul de hotărare avizat de comisia de urbanism privind
aprobarea Actului Constitutiv al SC Tetarom SA și a celorlalte prevederi solicitate de SC Tetarom
SA.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aporbă în unanimitate.
Dl. Drăgan Sandu prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administrație publică
privind modificarea contractului de închiriere al SC Napolact SA, iar d.na viceprimar solicită
retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre întrucât se impun modificări ale
contractului, dl. Primar informează pe dl. Pașcalău Ionel că spațiul în cauză va fi scos la licitatie.

Se supune la vot amânarea proiectului de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Kozma Zoltan prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică, privind
aprobarea alocării sumei, respectiv stabilirea cuantului sumelor pentru anul 2012, la Liceul O
Goga și Grupul Școlar Huedin, lămuriri acordând d.șoara Cozea Marinela, care aduce mulțumiri
d.lui Primar pentru implicarea în rezolvarea rapidă a alocării sumelor necesare plății acestor
burse.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Cozea Dan prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia învățământ, cultură, privind
aprobarea înființării Consorțiului Școlar din care fac parte Liceul Teoretic O.Goga, și Grupul Școlar
Huedin, lamuriri suplimentare acordând d.șoara Cozea Marinela menționând că la nivel judetean
este primul consortiu constituit, aceasta organizare fiind benefică pentru activitatea viitoare a
celor două unități de învățământ.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Cozea Dan prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică privind
aprobarea cuantumui cotizației pe anul 2012 la Acsociația ECO- METRPOLITAN Cluj.
Dl Primar răspunde d.lui Torok Ferencz arătând că a fost organizată deja licitația pentru
amenjarea stației de transfer, menționand că efectul principal este închirierea gropii de gunoi a
orașului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl Cozea Dan prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbansim, privind
aprobarea instalării a încă două panouri de informare pe str. A.Iancu fn și str. Fildului fn. , de
Compania de Apă Someș SA – Sucursala Huedin, în cadrul proiectului POS- MEDIU.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Bethlendi Andrei prezintă informarea cu privire la stadiul încasărilor impozitelor locale
pe anul 2011, prezentând d.nei Cozea Silvia defalcat restanțele înregistrate pe persoane juridice și
fizice, menționând de asemena măsurile luate în vederea recuperării debitelor restante .
Dl. Primar menționează că sa preluat o situație critică aferentă anilor anteriori, existând
debite restante aferente și anilor 2007 – 2008, pentru care urmează să fie demarată procedura
executării silite deși situația personalului care se ocupă de aceste recuperări debite, este deficitară
în condițiile în care nu pot fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante.
Dl. Varga Andrei consideră că procentul de recuperare a debitelor nu este multumitor.
Dl. Drăgan Sandu prezintă informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe lunile noiembrie și
decembrie 2011.
Dl. Sobec Gheorghe prezintă Raportul cu privire la desfășurarea Parteneriatului cu, Clubul
Copiilor.
La probleme curente dna Viceprimar prezintă enciclopedia personalităților în care se
regăsește și dl. Primar ca o recunoastere a meritelor deosebite și a premiilor obținute în calitate
de primar al orasului Huedin, in principal în urma numerosaelor proiecte pe infrastructură depuse
la ADR - NV cât și a eforturilor depuse pentru aprobarea investițieii în aducțiunea gazului în orașul
Huedin.
Dl. Pașcalău Ionel solicită o informare cu privire la plata chiriilor pentru închirierea
teraselor pe anul 2011, aspect subliniat și de dl. Drăgan Sandu cu referire exactă la terasa din P.ta
Victoriei 40.
Dl. Primar menționează că în următoarea săptămâna respectiv 31.01.2012 ora 9, va avea
loc ședința comună comisiilor de specialitate, pentru prezentarea bugetului pe anul 2012, urmând
ca ședința extraordinrară pentru aprobarea bugetului să aibă loc în data de 02.02.2012.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
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