ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Incheiat azi 31.08...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 14, absenti 1, d.na Saitis Cristina.
Se supune la vot Ordinea de zi si se aproă in unanimitate.
Se supba in unanimitate.
une la vot PV din 16.07.2012 si se aproba in unanimitate.
D.soara Cozea Marinela prezintă PH avizat de comisia invatamant sanatate privind
aprobarea modificarii structurii organizatorice la sectia de medicina interna. din cadrul Spitalului
orasenesc Huedin
Se supune la vot PH si se aproba in unanimitate.
D.soara Cozea marinela prezinta PH avizat de comsiia de sanatate priivnd aprobarea
deblocarii unor posturi in cadrul Spitalului Orasenesc Huedin.
Se supune la vot PH și se aprobă in unanimitate.
Se prezinta PH avizat de de comisia de sanatate priovind aprobarea Organigramei si
Statului de Functii la Spitalul orășenesc Huedin,
Dl Dreve Ioan acordă lămuriri d.lui Vasas pribvind postul de analist programator.
Se supune la vot PH si se aproba in unanimitate.
Dozea marinela prezinta PH avizat de comsiia de inavatamant sanatate privind aprobarea
actualizarii componentei Consiliului Comunitar Consultativ la nivel local.
Se supune la vot PH si se aproba in unanimitate.
Cozea marinela prezinta PH avizat de comisia de invatamant sanatate privind aprobarea
introducerii in domeniul public al orasului a unor imobile din cadrul Spitalului Orasenesc Huedin,
respectiv a valorii de inventar al acestora.
Se supune la vot PH si se aproba in unanimitate.
Cozea Marinela prezinta Ph avizat de comisia ............ privind aprobarea acordarii sumei de
1500 lei la cap. Situatii de urgenta , lamuriir acordand dl Vasas.
Se supune la vot PH si se aproba in unanimitate.
Dl. Buzas prezinta PH avizat de comisia de urbanism priivnd aprobarea Planului urbanistic
Zonal pt. Un teren in suprafata de de 4.600 mp, lamuriri acordan dl Lazar Ioan , d.lui Matis Horea
aratand ca prin HCL nr. 105/201 Sa realizat intocmirea unui pU iar acum aprobarea PUZ-lui,
dupa ce a fost intocmit.
Se supune la vot PH si se aproba in unanimitate.
D.na Edves laura prezinta PH avizat de comsiia de adm publica privin aprobarea Planului
de Actiune pe anul 2012 pentru beneficiarii de ajutor social.
Se supune la vot PH si se aproba in unanimitate.
dL.fARKAS mARIUS PREZINTA ph AVIZAT DE COMSIIA DE ADM. PUBLIC PRIVIND
APROBAREA INSUSIRTII bUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORASULUI hUEDIN
Se supune la vot PH si se aproba in unanimitate.
Dl Farkas prezinta ph avizat de comsiia de adm. Publica privind aprobarea vaslorii de
invetar a unor bunuri aflate in incinta Spitalului Orasenwsc Huedin.
Se supune la vot PH si se aproba in unanimitate.
Dl Farkaș Marius prezinta PH avizat de comisia de adm. Publicia privind aprobarea
actualizarii comsiei pentru repartizare locuinte din fonsul locativ de stat.
D.na Viceprimar propune ca din comisie sa faca parte d.soara Cozea marinela
Cozea marinela propune pe dl. Lazea Constantin, dl. Buzas propune pe dl Csudom Francisc,
dl. Fakas Marius propune pe d.na Edveș Laura, dl. Csudom propune pe dl Pavel Cosmin.
In urma votului secret exprimart si in urma PV al comsiie de validare toate cele cnci
propuneri au fost aprobarte in urnanimitate.

D.na Edves laura prezinta PH avizat de comsiia de adm. Privind aprobarea Regulamenttului
de Functionare a orasului huedin.
Dl Matis Horea propune complectarea Rreguklamentului cu prevederiel referitoare la
delegatul satesc .
Se supune la vot PH cu acest amendament și se aproba in unanimitate.
Dl. Lazea Prezinta informarea cu privire la activitatea asistentilor personali ai persoanelor
cu handicap grav pe sem I 2012.
Dl Farkaș Marius prezintă informarea cu porire la indeplinirea HCL pe luna iulie 2012
La probeleme curente dl Cozea Dan acorda lamuriri d.lui Vasas cu privire la situatia
juridica a unui teren – cale de acces din P.ta Victoriei aratand ca in momentul de fata litigiul este
pe rolul Judecatoriei Huedin
D Csudom arata ca dansul a achitat c/v lucrarilro de pavare a intrarii la imobilul
proprietate personbala cu cale de acces din str. Horea 80.
Dl Sucila solicita o informare cu privire la ridicarile topografice pentru Bicalat in aplicarea
prevederilro 18/1991, dl Cozea Dan acordă lamuriri suplimentare aratand că in sedintea
următoarea va fi prezentatat o informare, d.na viceprimar si Cozea Marinela acordand lamuriri
suplimentare aratand ca la Bicalat sunt multe persoane decedate iar mostnitorii nu si-aqu facut
susccesiunile, de asemenea sau organixzat ședinte cu locuitorii satului pentru identificarea tuturor
parcelelor in vederea emiterii TP.
Dl Sucilă Valentin solicita luarea măsurilor in vederea curățirii pârâului ,, Tibat,, din
spatele Spitalului care subtraverseaza Dnl – E60, pe str. Horea, lamuriri acordan d.na Viceprimar
cae arata că după inundatii s-au făcut lucrari de regularizare in zona respectivă.
Dl Csudom propune toti consilierii să viziteze orașul pentru identificarea probelemelor
cetatenilor. Dl Sucilă Valentin solicită efectuarea curateniei orasului si sambata si duminica de
către echipa ecologică.
De asemenea solicită luarea măsurilor necesare în condițiile în care se produc sustrageri
ale recoltelor de legume și fruncte din livezile cetatenilor. Cu privire la iluminatul orașului solicită
ca și zonele periferice să fie iluminate. Solicită de asemenea revigorearea activitătii culturale și
sportive ale orașului. De asemenea in privinta pastrarii linistii orasului solicita efectuarea
demersurilor privind limitarea circulatiei ambulantelor in timpul noptii cu mijloacele acustice in
funcțiune, respectiv eradicarea câinilor fara stapân .
Dl Sucilă semnalează circulația abuzivă a unor auro in timpul noptii care perturbă liniștea
locuitorilor. De asemnea arata că se produc furturi de legume și fructe din gradinile cetatenile. D.
Cozea Dan arata ca la urmatoarea sedinta de consiliu va fi invitat dl. Comandant al Politiei orasului
Huedin cât și comandantul Grupei de jandarmi mobile Huedin.
Dl Csudom arata că sunt tigani care si cumpără case de locuit in oras
Dl Suilă solicita verificarea daca exista emisa a AC pentru un teren situat in str. Câmpului
colt cu Motilor. De asemensa solicita pt. Seditna urmatoare cu privire la plata impozitului la
imobilele detinute de tigani in orasul Huedin.
Dl Parpucea solciită consilierilor impărtirea orasului pe strazi pentru efectuarea vizitelor
de catrea consilieri. Dl Sucila solicita adoptarea unei curateniei in oras, Cozea marinela
mentionand că si cetateanul are indatoriri .
D.na viceprimar arata ca initial au fost angajate 60 de persoane la serviciul ecologie in
conditiile in care partiașl salariile erau subventionate de guvern, in momentul de fata mai putand
fi mentinute 12 persoane, intre timp subventiile anulându-se, persoane care nu pot fi retribuite
pentru lucru de noapte urmand ca eventual in bugetul anului viitor să fie elocate aceste sume. Cât
priveste curatenia saunt unii cetateni care nu-și curătă santurile din fata casei, producanduse
distrugeri ale pubelelor . Arata ca efectivele Politiei sunt foarte scazute respectiv 3 politisti in tot
orasul .
Dl. Csudom arata că este necesara educatia copiilor pentru pastrarea curateniei.
Dl Buzas solicită verificarea constructiilor romilor care edifica constructii de prodst gust
propunand ca AC să fie verificare de comisia de urbanism, fiind necesara verificarea concordantei
intre respectarea AC si proiectul initial.
Dl Cozea Dan acorda lamuriri cu privire la activitatea de emitere a AC.
Dl Vasas spolicita informarea de catre dl Czondi cu privire la garantiile pentru asfaltarea
străzilor solicitând ca in timpul sedintelor să nu mai existe un dialog intre consilieri.
De asemnea solicita să se controleze daca se respecta aAC
Dl Parpucea solicită impartirea consilierilor pe strazile orasului.

Dl Dreve arata că seful de santieir raspunde de respectarea proiectului iar dl Csudom
mentioneaza că muncitorii care ucreaza la aceste constructii trebuie să detina carte de muncă.
D.na vice arata că in naul 2008 s-au verificat casele romilor si sau impozitat corespunzator
dl Vasa arata ca sunt care ai caror priprietatari sunt plecati in Irlanda.
Dl Matis Horea face o sinteză a interpelărilor consilierilor, aratand că cele mai importante
probeleme vor ajunge in comisiile de specialitate.
Dl Sobesc informează despre detasarea dansului la Clubul Copiilro incepantd cu
septembrie 2012, multumind Consiliului pentru buna colaborare in parteneriatul cu Clubul
Copiiilor.
DL coZEA ARATA CA APRECIAZA INITIATILE clh ARATAND CA SE VORT TRANSMITE ADRES
IN INSTITUTIILOR ABILITATE PENTRU SOLUCTIONAREA SESIZ + adus.
D.na vice felicită pe dl Sobec pentru activitate a desfasurata la Clubul Copiilor Huedin

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

