ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Incheiat azi 16.07..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. Secretar solicită includerea pe ordinea de zi încă 4 proiecte de hotărâre avizate de
comisiile de specialitate.
Se supune la vot această solcitare și se aprobă în unanimitate.
Se supune atenției procesul verbal al ședinței ordinare din luna mai 2012, dl Secretar
solicitâmd aprobarea acestuia întrucăt este prima ședință ordinară organizată după ultima ședință
a vechiului consiliu, și cf. Legii trebuia aprobat în această ședință, răspunzând astfel d.lui consilier
Vasas Stefan.
Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere dl. Vasas.
La proceul verbal al ședinței de constituire a noului Consiliul Local din data de 26.06.2012
dl. Vasas menționează că nu a propus dânsul ca U.D.M.R să nu aibă grup propriu.
Se supune la vot procesul verbal și se aprobă în unanimitate.
Dl. Lazea Constantin prezintă proiectul de hotărâre avizat de comsia economică privind
aprobarea execuției bugetare la data de 30 06. 2012 lămuriri acordând d.na Pandrea Rodica –
director economic.
Se suune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în ananimitate.
Dna Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comsia economică privind
aprobarea majorării creditelor bugetare cu suma de 163.000 lei, lămuriri suplimentare acordând
dl. primar care menționează că acest proiect vizează repartizarea sumelor care trebuiau achitate
din prevederile H.G. în cuantum de 9 miliarde lei, sumă care a fost retrasă din buget de guvernul
actual, trebuind găsite soluții întrucât bazându-se pe această sumă au fost contractate lucrări
inclusiv s-a desfășurat licitația pentru asfaltarea străzii Târgului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aporbă în unanimitate.
Dna Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică privind
aprobarea majorării creditelor bugetare cu suma de 17.000 lei la Grupul Scolar, lămuriri
suplimentare acordând dl. Matiș Horea arătând că suma este necesară pentru igienizări și lucrări
de reparații.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în uannimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotarare avizat de comsia
economica privind virarea unor credite bugetare respectiv rectificarea bugetului pe anul 2012.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică privind
virarea unor credite și rectificarea bugetului pe anul 2012, lămuriri acordând d.na director
economic Pandrea Rodica, care menționează că este vorba de majorarea salariilor cu 8% din luna
iunie 2012 cu raportare la prevederile bugetare din bugetul inițial.
De asemenea răspunde d.lui Vasas Ștefan că o altă sumă vizează renunțarea la achiziția
unui teren situat pe Aleea 1 Mai, transferându-se suma pentru un teren situat în P.ța Republicii
nr.8.
Dl. Primar arată că inițial sa dorit amenjarea unui parc de joacă pe terenul din Aleea 1 Mai
însă prețul cerut de proprietar fiind prea mare, fiind necesar terenul din P.ța Rep 8 pentru
amenajarea unor depozite de lemne pentru blocurile din P.ța Republicii 8, obținându- se un preț
extrem de mic raportat la prețul pieții, realizandu-se astfel o economie de cca. 20.000 care va fi
folosită pentru asfaltarea străzii Târgului.
Se supune lavot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comsia economică privind
aprobarea alocării sumei de 5.000 lei Parohiei Bicalat, dl. Primar acordând lămuriri suplimentare
arătând că este vorba de sume pentru cumpărarea unor instrumente muzicale pentru desfășurarea
formației de copii care activează în cadrul Parohiei.

Dl. Matiș Horea arată că biserica are nevoie de reparații eventaul chiar restaurare, întrucât
este o biserică extrem de veche, dl. Vasas Stefan arată că în fiecare an sau alocat bani acestei
biserici inclusiv prin insistențele U.D.M.R , fapt care a dus la alocarea sumei 1,5 miliarde lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dna Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comsia economină privind
aprobarea cofinanțării cu suma de 34.300 lei, unor investiții care urmează a fi realizate în anul
2013 la Spitalul Orășenesc Huedin, lămuriri acordând dl. primar care arată că orce investiție
pentru a fi aprobată este nevoie de cofinanțare in procent de 5 % din partea Consiliului Local
Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Lazea Constantin prezintă proiectul de hotărâre avizat de comsia economică privind
revocarea Consiliului de Administrație la SC Crișul Huedin SA, numirea noului Consiliu de
Administrație, respectiv a noului președinte al Consiliului de Administrație și director al SC Crișul
Huedin SA.
Dl. primar explică motiviele pentru care se solicită revocarea Consiliului de Administrație ,
arătând că dl. Dongolo Csaba și-a dat demisia din funcția de director și președinte CA fiind ales
consileir local iar unul din ceilalți membri - Creț Daniel de semenea și-a dat demisia fiind ales
viceprimar în comuna Săcuieu.
Dl. Matiș Horea multumește d.lui Dongolo Csaba pentru colaborarea cu Grupul Școlar
Huedin.
Dl. Vasas Stefan consideră că dl. Dongolo Csaba și-a dat demisia de la SC Crișul Huedin SA
întrucâ oricum era schimbat.
Dl. Farkaș Marius este de părere că acest proiect de hotărâre trebuia avizat de comisia de
adm.publică , arătând că au fost făcute deja nominalizarile și majoritatea se poate impune.
D.ana viceprimar menționează că demisiile d.lui Dongolo Csaba, Creț Daniel au stat la baza
acestui proiect de hotărâre. Răspunde d.lui Farkaș Marius arătând că membrii propuși pentru
noul CA pot fi suplimentati și cu alte propuneri din partea consilierilor, aspecte subliniate și de
d.șoara Cozea Marinela.
Dl. Matiș Horea consideră că dl. primar a procedat corect introducând acest proiect de
hotărâre.
Dl. Lazea Constantin supune la vot revocarea Consiliului de Administrație al SC Crisul
Huedin SA și se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere dl. Vasas Stefan.
Dl. Lazea Constantin solcită propuneri pentru completarea membrilor CA la SC Crișul
Huedin SA.
Se supune la vot secret cele 3 propuneri pentru desemnarea membrilor CA în componența
prezentată în proiectul de hotărâre, respectiv Stângă Silviu, Tămaș Dorin, Vincze Ioan.
In urma votului secret cele trei persoane sunt desemnate în unanimitate pentru a face
parte din CA la SC Crișul Huedin SA.
Dl. secretar arată că art. 2 din proiectul de hotărâre vizează componența memrilor CA la
SC Crișul Huedin SA și nu desemnarea d.lui Stângă Silviu ca director la SC Crișul Huedin. SA, acordă
lămuriri d.lui Vasas Stefan privitor la componenta Consiliului de Administrație.
Dl. Farkaș Marius propune ca președinte al CA pe dl Vincze Ioan.
Se supun la vot secret dele două propuneri Stângă Silviu, Vincze Ioan, în urma votului
secret exprimat, dl Stângă Silviu este ales președintele Consiliului de Administratie și director la
SC Crișul Huedin SA, dl. Vincze Ioan obținând 4 voturi pentru, dl. Lazea Constantin felicitând noul
director.
D.șoara Cozea Marinela prezintă proiectul de hotarare avizat de comisia de învățământ
privind închiriea a două spații în cadrul internatului școlar până la data de 1.10.2012, dl Matiș
Horea arătând că nu este afectat programul elevilor, dl. Farkaș Marius menționand că și
Inspectoratul Scolar este de acord iar dl primar arată că este vorba despre muncitori care lucrează
la magistrala de gaz.
Se uspune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.șoara Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de invățamânt
sănătate privind aprobarea unor lucrări de servicii de ambulanța, la spatiu deținut în cadrul
fostului laborator de specilitate din P.ța Victoriei 7.
Dl. secretar arată că a fost depusă o solicitare din partea d.lui Zsebe, vecin cu, clădirea
fostei Policlinici prin care solcită să nu fie aprobat acest proiect de hotărâre întrucât dânsul are un
litigiu pe rol. Arată de asemenea că acest litigiu vizează o acțiune în granițuire și o cale de acces și
nici decum nu are ca obiect clădirea care este vizată de proiectul de hotărâre.

De asemenea arată că până în acest moment Titlu de proprietate a d.lui Zsebe privitor la
calea de acces în curtea Policlinicii a fost anulat parțial în forma definitivă și irevocabilă de
Tribulnalul Cluj urmând ca procesul pe rolul Judecatoriei Huedin privitor la grănițuire să se
continue ținând seama de hotărârea Tribunalului.
Dl. Vasas Stefan solicită să se amâne proiectul de hotărâre întrucât terenul este în litigiu.
Dl. Farkaș Marius arată că proiectul de hotărâre vizează spațiul deservit de Ambulanța și
nu calea de acces.
Dl. primar menționează că serviciu lde Ambulanța deservește toată populația, spațiul
alocat fiind atribuit cu titlu gratuit , clădirea nefiind in litigiu cu dl Zsebe care, dacă va câștiga se va
amenaja o cale de acces. Răspunde d.lui Farkaș Marius în sensul că medicii de familie în urma
concluziilor Curtii de Conturi trebuie să plătească chiria în cadrul spațiilor, d.na viceprimar
considerând că, contractul trebuie prelungit.
Se supune la vot proiectul de hotarare și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aporbarea
închirierii în condițiile legii a unui spațiu în suprafață de 1,2 m x 2 m pentru amplasarea unui
chioșc de vânzare înghețată în zona centrală a orașului, pe latura vestică a hotelului Vladeasa, a
Caietului de Sarcini și a Cotractului de Închiriere .
Se prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbanism privind aprobarea unui
PUZ – introducere în intravilanul orasului suprafața de 2.600 mp pe str. Viilor fn.
Dl primar răspunde d.lui Buzaș arătând că vor exista clauze în sensul că Primăria nu este
obligată să asigure utilitățile de apă canal.
D.na viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbanism privind
aprobarea PUZ al SC Eurocard SRL.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot secret și se aprobă în unanimitate desemnarea d.nei viceprimar Giurgiu
Marinela în A.G.A la Asociația Someș – Tisa, respectiv Asociația Eco- Metropolitan Cluj.
D.na Laura Edves prezintă proectul de hotărâre avizat de comisia de administratie publică
privind aprobarea modificării Organigramei Aparatului de Specialitate al Orașului Huedin
D/soara Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de învățământ
privind aprobarea închirieri unui spațiu de 10 mp pentru amplasarea unui chioșc alimentar în
incinta școlii din str. Horea 78 – 80.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate aprobarea completării Hotărârii Consiliului
Local prin care au fost aprobate impozitele si taxele locale pe anul 2012, în sensul instituirii unei
taxe/ tarif în cunatum de 1 lei/mp/luna, pentru amplasarea unor aparate de joacă pentru copii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate închirierea în conditiile legii a unei suprafete
de 100 mp, suprafața situată în parcul mare din str. A.Iancu nr. 39, pentru amplasarea unor
aparate de joacă pentru copii, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitatiei, respectiv a
Contractului de inchiriere.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
La probleme curente dl. Farkaș Marius solicită prezentarea în ședința viitoare a unei
informari de către cele două unități școlare privitor la rezultatele de la examenul de bacalaureat,
dl. Sucilă Valentin solicită amplasarea unor placute indicatoare pe strazile orașului, și
identificarea unei locații pentru desfășurarea activității clubul pensionarilor.
Dl. Primar arată că există probleme cu ocuprarea postului de arhitect șef al orașului
întrucât la concursurile organizate nu sa prezentat nici o persoană interesată. Menționează că,
Clubul pensionarilor va primi un spațiu in cadrul Casei de Cultură. Informează de asemenea
despre licitațiile organizate privind repararea străzilor: Mănăstur , Viilor, Pomilor, făcându - se
demersuri pentru preluarea fostei UM Huedin, de asemenea arată că vor fi executate amenajarea
parcarilor, blocul din str. Bradului, Blocul SMA din str. A. Iancu și va fi amenajată parcarea și calea
de acces din zona băncii Raifeeisen. La infrastructura apă- canal se vor realiza lucrări și la blocul
fostului Gostat, la Policlinica va fi realizată igienizarea inclusiv la clădirea - Grupei de Jandarmi.
Vor fi avute în vedere extinderea drumurilor pe pășune, a retelei electrice – A Iancu –
iesirea din orars, va fi finalizat PUG-ul în acest an sau cel mai târziu în februarie 2013 urmând ca în
noiembrie – decembrie 2012 să se stabilească investițiile pe anul 2013. Propune ca regulă de
desfășurare a ședințelor în acest mandat, la fel ca și în consiliul anterior, respectiv ședința pe
comisie în ziua de luni după amiază iar în ultima vineri din lună să se desfășoare ședinta ordinară.
Solicită de asemenea prezența consilierilor în vederea întocmirii legitimațiilor de consilier,

urmând ca toare cererile de lucrări, investiții și alte solicitări să fie transmise executivului până în
decembrie 2012 să fie avute în vedere pentru anul 2013.
Dl primar răspunde d.lui Buzaș arătând că în măsura în care vor mai rămmâne materiale
pentru pavaje se vor realiza și lucrările la trotuare din str. Fildului, vor fi demarate lucrări la
rețeaua de gaz pe trotuarele din oras. Răspunde de asemena d.lui Sucilă privitor la rigolele de
evacuare a apei pluviale arătând că există o relație bună cu, Compania de Apă Someș SA, care a
investit masiv în infrastructura de apă canal.
Dl. Matiș Horea solicită să-i fie comunicate punctual date cu privire la activitatea consiliul
local.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Lazea Constantin

Secretar,
Cozea Dan

