ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29.03.2013 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. absenți 2 d.na Viceprimar și d.na Marinela
Cozea(care a fost prezentă începând cu pct.4 din Ordinea de zi).
D.na Șaitiș Cristina supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 2202.2013 și se
aprobă în unanimitate.
Dl. Matiș Horea menționează că nu a participat la votarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea continuării pe anul 2013 a colaborării cu Asociația Gheorghe Mureșan.
Dl. Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre avizat de
comisia de urbanism privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2013 de aprobare a
valorilor investițiilor celor două ansambluri A.N.L Gheorghe Doja și Aleea 1 Mai.
Se supune la vot ordinea de zi inclusiv introducerea acestui proiect de hotărâre și se
aprobă în unanimitate.
D.na Șaitiș Cristina prezntă proiect de hotărâre avizat de comisie privind depunerea
cererii pentru subvenția pe anul 2013 la APIA Cluj.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supue la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate privind aprobarea
tarifelor de închiriere a mijloacelor de transport.
Se spune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a 1
mp spatiu domeniul public, pe str. Vladeasa nr.1, amplasare automat închețată.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi pentru și o abținere d.na
Șaitiș Cristina.
D.na Șaitiș Cristina prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii în
condițiile legii a unui teren domeniul public în suprafață de 6 mp, teren situat în P.ța Republicii nr.
38, pentru amplasare rulotă vânzare înghețată.
Dl. Buzaș Istvan menționează că este avizat negativ de catre comisia de urbansim acest
proiect de hotarare, nefiind de acord cu amplasamentul solicitat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 împotrivă, 1 abținere dl.
Parpucea Emilian, hotărârea neadoptându-se.
D.na Șaitiș Cristina prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de învățământ, cultură,
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013, prin care s-a aprobat darea în
administrare Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin, a terenului de sport cu gazon sintetic.
Dl. Director adj.prof Ciota Marius menționează că, componentele bazei materiale inclusiv
terenul cu gazon sisntetic este al școlii invocând prevederile art.112 alin.2 din Legea Educatiei
Naționale.
Dl. Primar își exprimă dezacordul cu demersurile neoficiale făcute la Instituția Prefectului
Judetului Cluj de către școală la hotărârea inițială pe acest subiect, iar în urma solicitării
prefecturii de reanalizare a hotărârii existând 2 variante respectiv asigurarea folosinței gratuite a
terenului de către școală fără însă a putea încasa chirie respectiv asigurarea unui drept de
administrare a școlii asupra terenului, situație în care școala percepe un procent cuprins între 20 –
50% din aceste chirii, proiectul de hotărâre prezentat propunând ca școala să primească procentul
maxim de 50 % din încasări.
Dl. Vasas Stefan menționează că, a avut o bună intenție consiliul local atunci când a
solicitat ca banii obținuți din chirie să fie folosiți pentru sport, considerând că dl. dir. adj Ciota
Marius nu cunoaște situația acestui teren.
D.na Șaitiș Cristina remarcă atitudinea ironică a d.lui director, considerând că orce
diferent trebuie rezolvat amiabil.
Dr. Dreve Ioan menționează că este prima dată în Consiliul Local când se lansează astfel de
discuții considerând că a fost o buna intentie a consiliului local în relația cu școala.

D.șoara Cozea Marinela acordă lămuriri referitor la destinația sumelor obținute din
închirierea terenului, arătând că în anul 2012 din încasări 6000 lei s-au alocat întreținerii acestuia,
considerând că hotararea inițială a fost în interesul școlii.
Dl .Abrudan Sorin solicită clarificări cu privire la modul de înregistrare a terenului în
evidențele domeniului public.
Dl. Cozea Dan menționează că terenul a fost amenajat din fondurile alocate de Consiliul
Local .
Dl. Prof. Matiș Horea menționează că terenul sintetic s-a construit în anul 2008 iar baza
materiala a școlii a fost dată în administrarea acestuia în anul 2000 .
Dl. Prof. Ciota Marius consideră că sa greșit când s-a făcut cerea școlii, respectiv
solicitându-se o administrare gratuită, considerând că potrivit Legii Educației Naționale, baza
materială a școlii este gestionată de Consiliul de Administrație a școlii.
Dl. Primar menționează că aspectele privind închirierea terenului sunt clarificare printr-o
coroborare a mai multor legi , de bază fiind Legea Administrației Locale, menționând că Prefectura
a comunicat argumentat punctul de vedere de care prezentul proiect de hotărâre a ținut seama în
totalitate.
Se supune la vot proiect de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi pentru – Șaitiș Cristina, Vasas
Ștefan, Dongolo Csaba, Cozea Marinela, Sucilă Valentin, Lazea Constantin, Dreve Ioan, Parpucea
Emilian, Csudom Francisc, Pavel Cosmin, nici un vot împotrivă și 4 abțineri – Farkaș Marius, Matiș
Horea, Buzaș Istvan, Edveș Laura.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind modificarea
unor date din contractele de închiriere ale medicilor de familie pentru spații în cadrul fostei
Policlinici.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea
rețelei de învățământ ale unităților școlare din Huedin pentru anul școlar 2013 – 2014.
Se supune la vot și se aprobă in unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea
Statului de Functii al Spitalului Orășenesc Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind introducerea în
Organigrama și Statul de Funcții a postului de șef serviciu S.P.C.L.E.P Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisie,
privind modificarea art.2 din H.C.L nr.171/2012 privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru
închirierea unui teren pentru amplasare tonetă din termopan în P.ta Republicii nr.8.
D.na Edveș Laura prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administratie publică
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local pentru organiarea adunărilor populare și
alegerea delegatului sătesc în localitatea componentă Bicalat.
Dl.Primar acordă lămuriri suplimentare cu privire la procedura de alegere a delegatului
sătesc.
Dl. Vasas Ștefan propune pe dl. Dondolo, dl. Dreve Ioan propune pe dl. Csudom Istvan, dl.
Parpucea Emilian propune pe dl. Lazea Constantin și dl. Farkaș Marius propune pe dl. Sucilă
Valentin.
D.șoara Cozea Marinela prezintă procesul verbal al comisiei de validare în urma votului
secret exprimat asupra acestor propuneri, fiind astfel desemnați dl.Csudom Francisc cu 10 voturi
pentru și dl. Lazea Constantin cu 8 voturi pentru ca reprezentant în organizarea adunărilor
sătești, dl Dongolo Csaba obținând 4 voturi, dl. Sucilă Valentin obținand 2 voturi, iar 2 voturi au
fost nule.
Se supe la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea însușirii valorilor investițiilor
ansamblurilor de locuinte A.N.L Gh.Doja și 1 Mai, inclusiv revocarea H.C.L nr.5/2013.
D.na Edveș Laura prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului
Local pe luna februarie 2013.
dl. Matiș Horea menționează că a fost vorba de 16 hotărâri iar H.C.L privitoare la terenul cu
gazon sintetic nu a fost încă îndeplinită.
La diverse dl. Sucilă Valentin felicită executivul pentru amplasarea plăcuțelor stradale
așteptând să se întâmple același lucru pentru Bicalat și Bolic.
Dl. Matiș Horea menționează că str. Nucului avea o tăbliță mai veche instalată.
Dl. Primar acordă lămuriri cu privire la organizarea ședinței de aporbare a bugetului pe
anul 2013 cât și a celei de defalcare a sumelor prevăzute în buget pe capitole- cultură, tineret,
sport, religie, învățământ.
Dl. Csudom Francisc solicită clarificări cu privire la organizarea adunării populare din
Bicalat solicitând totodată să se țină seama de amenajarea unor baze sportive.

Dl. Primar menționează că bugetul conține 28 proiecte de investiții, făcând apel la Consiliul
Judetean Cluj ca și acesta să aloce sume în condițiile în care de la vechiul Consiliu Județean a primit
15 – 18 miliarde lei.
Arată de asemnea că toate investițiile se vor face din fondurile proprii, revine și arată că a
solicitat fonduri de la Consiliul Judetean iar în situația în care acestea se vor aloca va recunoaste
acest fapt și-l va menționa.
Dl. Matiș Horea solicită să fie invitați la ședinte și consilierii județeni.
Dl. Farkaș Marius menționează că dl. Matiș Horea ar fi putut să contacteze consilierii
județeni.
Dl. Abrudan Sorin menționează că va încerca să intervină la Consiliul Județean la
aprobarea bugetului.
Dl. Primar menționează că ce a ținut de primărie sa făcut în sensul că au fost depuse
proiecte la Consiliul Județean respectiv S.F, ridicări topo, proiect tehnic, apreciind că banii nu sunt
împarțiți în mod corect solicitând d.lui Farkaș și Abrudan să susțină proiectele Huedinului.
Mentionează că a fost prea cuminte după campania electorală, a făcut lobby ierarhic, urmând a se
vedea rezultatul.
D.na Șaitiș Cristina urează ,, Sarbatori Fericite,, consilierilor de etnie maghiară cu ocazia
sărbătorilor de Paști.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
prof. Șaitiș Cristina

Secretar,
Cozea Dan

