ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Incheiat azi 30.03.2012, 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.
Dl. Drăgan Sandu îl prezintă pe dl. Călătan Gheorghe în calitate de invitat la ședință,
menționând de asemenea că se va discuta înaintea ședinței probelma marcajului rutier realizat pe
str. Horea.
Dl. Torok Ferencz solicită de asemena ca înaintea ședinței să i se dea cuvântul unui
reprezentant al societătii civile privitor la desfășurarea programului de ecologizare sub
genericul ,,Let es Do It ,,.
Dl. Corda Iuliu expune problema cetățenilor care au domiciliul pe str. Horea, afectați de
marcajele rutiere făcute pentru accesul auto la magazinul de tip Peny Market, arătând că firmele
care -și desfășoară activitatea în vecinatate sunt prejudiciate de marcajul cu linie continuă care
duce la imposibilitatea opririi în condiții de siguranță cu mijloace auto a clientilor, respectiv
pentru aprovizionarea magazinelor din vecinătate, solicitând emiterea unei Hotarari de consiliu și
să se revină la situatia anterioară, aspecte subliniate și de dl. Demea Mugurel care arată că datorită
marcajelor nu se mai poate face aprovizionarea.
Dl. Primar arată că imediat ce a fost înregistrată la sediul instituției petiția semnată de
reprezentanții societăților comerciale cu activitate în zona respectivă, s-au întocmit adrese către
D.R.D.P, SC Rewe SRL, și I.P.J Cluj, prin care s-a solicitat remedierea situației astfel încât marcajele
rutiere să permită desfășurarea activității societăților comerciale în cauză, arătând de asemenea că
fiind vorba de un drum național jurisdicția acesteia aparține C.N.A.D.R București.
Dl. Cozea Dan acordă lămuriri arătând că prin adresele transmise institutiilor abilitate s-a
solicitat clarificarea acestei situatii.
Dl. Primar arată că a fost depusă o sesizare de la organizația de tineret P.N.L privitor la
unele marcaje rutiere(treceri de pietoni) de pe drumurile naționale care tranzitează orașul ( DN, și
DN1 F) în condițiile în care răspunsul putea să fie dat de șeful organizației locale P.N.L.
Dl. Abrudan Sorin arată că marcajele rutiere de pe DN1 pot fi făcute de reprezentanții
drumurilor naționale, iar în problema marcajului de pe str. Horea arată că dacă există toate
aprobările acestea sau făcut în baza acestora, situația fiind similară cu cea din comuna Florești.
Dl.Primar menționează că marcajele de pe str. Horea au fost aprobate de DN București.
Dl. Călătan menționează că marcajele s-au efecutat în baza unor demersuri și în baza unui
aviz din 27.08.2011, eventualele probleme trebuind discutate la momentul autorizării.
Dl. Călătan răspunde d.lui Torok Ferencz că potrivit legislației rutiere nici înainte de
marcaje autovehiculele nu aveau voie să oprească sau să staționeze, aspecte subliniate și de dl.
Primar care arată că pe DN 1 nu se poate opri chiar dac ă se anulează marcajul, trebuind
identificate alte soluții.
Dl. Demea Mugurel și Corda consideră că marcajul rutier din zonă este prea lung, astfel că
nu se pot aproviziona magazinele.
Dl Călătan consideră că nu era necesar acest marcaj iar dl. Varga Andrei arată că ar trebui
să fie linie intreruptă pe DN1.
Dl. Abrudan Sorin arată că Drumurile Naționale trebuie să ia o decizie în acest sens.
Dl. Călătan Gheorghe menționează că este interzisă oprirea și staționarea pe DN1,
problema fiind de oprire la agenții economici.
Dl Primar arată că se fac demersuri pentru rezolvarea acestor situații considerând că ce de
la SC Rewe trebuie să cedeze și să anuleze marcajul rutier .
Dl. Abrudan Sorin consideră că cei de la SC Rewe ca să poată face marcajul trebuiau să
lărgească o bandă pe DN1 .
Dl. Primar solcită prezența celor de la REWE cu putere de decizie.

Dl. Călătan Gheorghe consideră că trebuia ca SC Rewe să lărgească DN1 ca să amenajeze
banda de acces, dl. Farkaș Marius propunând să se anuleze autorizația pentru marcaje.
Dl. Demea Mugurel solicită să se urgenteze rezolvarea acestei probleme iar dl. Primar
arată că va solcită prezența directorului de la SC Rewe pentru rezolvarea situației acestui marcaj.
Dl. Pocs susținut și de dl. Torok Ferencz solicită susținere pentru desfășurarea activităților
din 12.05.2012 în cadrul Programului Let Du It Romania, prin asigurarea de utilaje și consumabile
pentru efectuarea curățeniei.
Dna. Viceprimar menționează că și anii trecuți Primăria a fost partener în cadru acestui
program de ecologizare.
DL Primar arată că inițiativa este foarte bună, menționând că SC Crișul SA va da tot
concursul pentru desfășurarea acitvitătii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre al ședinței ordinare din data de 24.02.2012 și se
aprobă în unanimitate.
Se supune la vot si se aprobă în unanimitate Procesul verbal al ședinței extraordinare din
data de 02.03.2012.
Dl. Secretar solcită introducerea pe ordinea de zi a 2 proiecte de hotarare emise după
ședințele pe comisii și care sunt avizate de comisiile de specialitate.
Se supune la vot Ordinea de zi inslusiv cu cele 2 proiecte de hotarare și se aprobă în
unanimitate.
D.na Viceprimar prezinta proiectul de hotărâre avizat de comisia economică privind
aprobarea unui proiect de dezvoltare turistică în cadrul Programului Operațional Regional 2007 –
2013, Axa prioritară 5 – Promovarea potențialului turistic, a contribuției de 2% din valoarea
eligibilă a proiectului cât și a costurilor neeligibile și conexe, aducând amendamentul că procentul
de 2% din valoare este în suma de 6421,46 lei din valoarea totală a proiectului de 321.073, 20 lei.
Se supune la vot proiectul de hotarare și se aprobă în unanimitate.
Dl. Szraga Zoltan prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbanism, privind
aprobarea amplasării unui panou publicitar Ic-Ponor – Padis, în fata Policlinicii Huedin.
Dl. Drăgan menționează că nu va participa la votarea acestui proiect de hotărâre.
Dl. Torok Ferencz solicită ca acest panou să nu afecteze spațiu verde din zonă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi pentru, iar dl. Drăgan nu a
votat .
Dl. Szraga Zoltan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii a 6 mp în
parcul central al orașului, pe amplasamnetul actual al tonetei pentru vânzare presă în vederea
amenajării unei tonete pentru vânzare înghețată .
La slicitarea d.lui Abrudan, dl Lazăr menționează că în Caietul de sarcini prețul de pornire
al acestei licitații este de 2 lei/mp/zi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Szraga Zoltan prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbanism privind
aprobarea închirierii unui amplasament în curtea școlii cu 16 săli de clasă în P.ța Republicii nr. 42 –
48, pentru amplasarea unei rulote de vânzare produse alimentare pentru elevi, lamuriri acordând
d.șoara Cozea Marinela arătând că va fi o construcție pe roți amplasată în curtea școlii , răspunzând
astfel d.nei Cozea Silvia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprbă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate avizarea schimbării denumirii Scolii Speciale
Huedin, în Școala Specială Gimnazială Huedin.
D.șoara Cozea Marinela prezinta proiectul de hotărâre avizat de comisia de învățământ
sănătate privind aprobarea organizării consursului angajării pe durata determinată a unei
asistente medicale în cadrul laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului orășenesc
Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotarare și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
avizat de comisia de învățământ sănătate privind aprobarea transformării unor posturi din Statul
de functii al Spitalului Orasenesc Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unaimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de
învățământ sănătate privind aprobarea transformării unor posturi de asistenta PL în asistent
pricipal din Statul de Functii al Spitalului..
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea
lucrărilorde curățire și întretinerea pășunii orașului, pentru depunerea cererii la APIA cu

suprafața de 275,23 ha, și imputernicirea primarului pentru demersul către APIA și gestionarea
subvențiilor acordate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate forma finală a Regulamentului de Funcționare
a Cimitirului Orașului Huedin.
Dl. Sraga Zoltan prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbanism privind
aporbarea amenajarii trotuarului cu pavaj din fata imobilului din str. Poștei colț cu str. BN Antal.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate scoatera la concurs a
unui post de chimist în cadrul Spitalului orășenesc Huedin.
Dl. Drăgan Sandu prezintă informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna martie 2012.
La diverse dl. Torok Ferencz solicită să fie comunicat Regulamentul Cimitirului și Parohiei
Reformate. Solicită de asemenea să se amplaseze indicatoare cu străzile orașului.
Dl. Pașcalău Ionel solicită luarea măsurilor în P.ța Republicii .8 pentru reașezarea
pavajelor în urma lucrărilor efectuate de SC Electrica SA, dna Buzaș Fekete Maria menționând că SC
Electrica a făcut comandă pentru repararea acestor pavaje.
Dl. Handraluca Mircea acordă lămuriri d.lui Pașcalău Ionel în sensul că a fost emisă o
Hotarare de Guvern pentru eșalonarea datoriilor firmelor până în luna iunie 2012.
Dl. Torok Ferencz solicită o informare pentru ședința viitoare cu privire la situația
emiteriiunui Titlu de Proprietate în materie de fond funciar.
Dl. Primar își exprimă nemulțumirea față de o manifestare cu caracter politic organizată la
Bicalat cât și inducerea în eroare a cetățenilor că Primaria ar fi responsabilă de noile condiții
impuse de APIA în emiterea adeverintelor de proprietate. Arată de asemenea că încă de anul trecut
s-a urgentat eliberarea T.P pentru cetățenii din Bicalat, întâmpinându-se greutăți din cauza
neidentificării parcelelor deținute de acești cetățeni.
Dl. Torok Ferencz arată că nu a avut intenția să critice aceste demersuri considerând că a
fost înțeles greșit, menționând că a solicitat niște clarificări la Registrul Agricol privitoare la un
teren deținut de mama dânsului.
Dl. Primar arată că în ultima perioadă au fost alocate sume substanțiale pentru majorarea
capitalului social la SC Crișul SA, solicitând pe ședința viitoare prezentarea unui raport de
acitvitate cu situația economico- socială a societății
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Dragan Sandu

Secretar,
Cozea Dan

