ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Incheiat azi 16.05.2012, 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 14, absenți 1 dl. Abrudan Sorin.
Se supune la vot Ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.
La punctul 1 din Ordinea de zi privitor la aprobarea modificării Organigramei și Statului de
Funcții al Aparatului de Specialeitate al Primarului, dl Drăgan Sandu arată că, comisia de
administrație publica a propus amânarea acestui proiect, dl. secretar acordă lămuriri în sensul că
proiectul de hotărâre vizează doar transformarea compartimentului de urbanism în serviciu, cu
includerea postului de arhitect șef în această structură conform solicitării Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, nefiind vorba de nici o suplimentare a numărului de posturi în
Organigrama aprobată anterior de Consiliul Local Huedin.
Dl. Primar acordă lămuriri în sensul că ar trebui aprobat acest proiect în această ședință.
Se supune la vot proiectul de hotarare și se obtin 4 voturi pentru ( Giurgiu Marinela,
Padurean Răzvan, Cozea Marinela, Vlaic Violeta), 10 abtineri, hotărarea ne-adoptându-se.
Dl. Szraga Zoltan prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbanism privind
aprobarea amlasării unei prisme publicitare pe durată determinată în vecinătatea DN1 str. Pr.
A.Munteanu.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.șoara Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de invatamant
cultura privind aprobarea modificării hotărârii prin care s-au aprobat tarifele de închiriere a
sălilor si spatiilor din cadrul Casei de Cultura.
Dl. Torok Ferencz depune un amendament la art.3 din proiectul de hotărâre, în sensul că și
ONG-urile cu sediul în orasul Huedin să fie scutite de la plata tarifelor de închiriere a sălilor și
spațiilor la Casa de Cultură la fel ca și instituțiile publice.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu acest amendament și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate Acordul de Infrățire și colaborare cu orașul
Jerash- Iordania, dl. Torok Ferencz menționând că față de aprobarea initială se schimbă doar titlul
intelegerii de colaborare, conform Avizului MAE.
Dl. Dragan Sandu prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2012
a SC Crișul SA Huedin.
Comisia economică a propus să se analizeze fara sa se avizeze acest proiect de hotărare
,comisia analizând bugetul care este corect întocmit.
Se supune la vot art.1 din proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2012
si se aproba cu 10 voturi pentru și 3 abtineri ( FarKaș Marius, Cozea Silvia și Sanfira Ionuț).
Se prezintă art, 2 din proiectul de hotărâre privind situațiile financiare ale SC Crișul
SA( bilantul de venituri si cheltuieli, contul de profit si pierdere pe anul 2011).
D.na viceprimar arată că în comisia economică s-a discutat despre pierderile societătii fiind
necesar ca aceasta să aibă profit prestând serivcii catre populatie. Mentioneaza că bugetul initital
la SC Crisul SA a fost depăsit la cap. salarii în conditiile in care in anul 2011 numărul de slaariati a
scazut de la 40 la 39 , în condițiile în care cifra de afaceri pe anul 2011 a fost de 1293 iar datoriile
crescând înanul 2011 cu 47%, trebuind recuperate in baza unor masuri stabilite , menționează că
situația este foarte gravă aratand ca va da vot negativ bilantului și contului de profit si pierdere,
considerand ca o solutie pentru clarificarea problemelor ar fi realizarea unui audit la societate.
Consideră că SC Crisul trebuia să solicite majorarea bugetului aprobat initial pe anul 2011
cu influentele in urma majorarii salariului minim pe economie.
Dl Dongolo Csaba mentoneaza ca in bilant față de data de 31.12.2011 au scazut datoriile la
bugetul de stat cu 85.000 lei rămânând de achitat sume din TVA de 55.000 lei. Menționează că din
datorii sau platit la furnizori 15.000 lei, iar pe lunile ianuarie, februarie, martie 2012 la Centrala

Termică este un profit de 110.000 lei care însa va scădea pe perioada de vară când se va livra doar
apa caldă.
D.na Pandrea Rodica consideră că nu este real acest profit pe primele trei luni întrucat
anul trecut la inregistrat cu pierdere de 135.000 lei din care 109.000 este depasire cu salariile
existand și alte cheltuileli majorate. Considera ca pentru aceasta situatie vina apartine conducerii .
D.na Balog Gyongy contabila al SC Crisul Sa arată ca in perioada octombrie 2011 - aprilie
2012 Centrala Termică a functionat bine și sa facut productie, arata de asemenea ca nu crede ca
CEC Bank va mai aproba prelungirea liniei de credit.
Dl. Pascalau Ionel arata că in iarna anului 2011- 2012 stocul de rumeguș sa epuizat mai
repede facându-se cheltuieli cu transportul si plata acestuia, facându-se incasari din productie.
Dl Vasas arată ca la SC Crisul SA au fost pierderi in fiecare an.
D.na Pandrea Rodica mentionează că la analiza bugetului pe 2010 sa constatat că nu sa
respectat bugetul aprobat initial, această situatie nu mai poate fi remediată.
Dl.Pascalau Ionel arată că a solicitat de 2 ori în sedinte de consiliu discutarea problemelor
de la SC Criusl SA, mentionează că la nivelul orasul doar 5.600 personae au contract de
salubritate.Pe termie arata ca pretul aprobat pe Gcal. este de 202 lei, în conditiile in care costurile
de productie sunt de 250 lei, crescând de asemenea preturile si la energia electrică.
Dl Torok Ferencz consideră drept gravă depășirea cheltuielilor SC Crisul SA, pierderi
cauzate și de pierderea unui proces cu un fost angajat iar majorarea salariilor s-a făcut pe baza
majorarii salariului minim pe economie. Considera că SC Crisul SA trebuia să solicite aprobarea
Consiliului Local pentru majorarea bugetului., consideră că fiind campanie electorală nu trebuie
discutată problema SC Crisul SA, fiind necesar un audit.
D.na Pandrea Rodica atrage atentia SC Crisul SA privitor la influientele majorarii salariului
minim in bugetul pe 2011, intrucât acest buget sa aprobat înluna mai 2011 când era deja stabilită
valoarea salariului minim.
Dl. Varga Andrei arata că toată problema SC Crisul Sa provine din energia termică care
ajunge la 160.000 lei datorată in principal neaprobării de ANRSC a prețului de cost.
Dl. Primar arată că în cei patru ani sa sprijinit activitatea SC Crișul SA alocându-se 2
miliarde pentru majorarea capitalului social , firma prestând diverse lucrari pentru extindere
retele. Mentonează că pentru rezolvarea SC Crisul Sa trebuie să-și majoreze numărul de clienti în
vederea recuperării datoriilor, urmând ca viitorul consiliu local să decidă situația societatii .Arata
ca executivul a avut deschidere fata de SC Crișul SA sprijinind activitatea societătii .Mentioneaza că
trebuie facut un audit dupa care se vor lua decizii privitor la activitatea SC Crisul SA, iar prețul
/Gcal a societății trebuie sa fie comparat cu celelate centrale termice rumeguș din țară.
Dl. Dongolo Csaba arată că la unele centrale termice pe rumegus pretul este mai mic decât
cel de la SC Crisul Sa, însă la unele dintre ele numărul clientilor este mult mai mare decat cel de la
Huedin, care functioneaza cu 35 – 40% din capacitate, urmand ca in viitorul apropiat să fie marit
numarul de clienți.
Dl Primar arată că , conducerea SC Crișul SA trebuia să ia demult aceste hotărâri .
Se votează cu 6 voturi pentru( Szraga Zoltan, Torok Ferencz, Buzas Fekete Maria , Kosma
Zoltan, Varga Andrei, Pascalau Ionel), 4 voturi împotrivă ( Giurgiu Marinela, Vlaic Violeta,
Padurean Răzvan , Cozea Marinela), 4 abtineri( Farkas Marius , Cozea Silvia , Sanfira Ionuț, Dragan
Sandu), hotărârea ne-adoptânduse.
La probleme curente dl Primar menționează că la data de 18.05.2012 ora 10,00 se va
semna protocolul infrătirii cu orasul Jerash -Iordania, iar la ora 16 va avea loc o intalnire la Casa
de Cultura Huedin, invită de aasemena consilierii să participe la programul,, Zilelor Huedinului.
De asemenea informează partidele policitce că pot săși amenjaeje corturi electorale în
parcul central al orașului Huedin cu ocazia ,, Zilelor Huedinului.
Menționeaza ca sunt in derulare licitatiile pentru strazi ( Campului, Manasturului, Viilor,
Pta Vioriei ), iar cât priveste str. Targului, asfaltarea acestei strazi este oprita prin blocarea
sumelor de la Guvern aprobate prin HG 255/2012, situatia urmând a fi rezolvata printr-o
rectificare a bugetului în luna iulie.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
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