ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30.08.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Huedin.
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţie de către PRIMAR, prezenta menţiune realizânduse 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 13, absenți motivați 2 dl. consilier Csudom Francisc,
d.na consilier Edveș Laura
Se supune la vot Procesul Verbal al ședinței ordinare din data de 26.07.2013 și se aprobă
în unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a 4 proiecte de hotărâre noi,
avizate de comisiile de specialitate.
Se supune la vot ordinea de zi inclusiv cu cele 4 proiecte de hotărâre și se aprobă în
unanimitate.
D.na Viceprimar prezinta proiectul de hotărâre avizat de comisia econico – financiară
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economico - financiară
privind aprobarea execuției bugetare pe sectiunea de funcționare și sectiunea de dezvoltare a
orașului la 30.06.2013.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economico – financiară,
privind aprobarea completării art.1 la contractul de închiriere nr. 5202/2013, acordând lămuriri
suplimentare în sensul că au fost anumite obiecțiuni și s-au solicitat unele clarificări.
Se supune la vot amânarea acestui proiect de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economico - financiară
privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 14 mp. pe str. Vladeasa nr. 5, a Caietului de
Sarcini și a Contractului de Inchiriere.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea împuternicirii Primarului sau
Viceprimarului în vederea semnării la Notar a Contractului de donație teren cu destinație de
stradă, proiect care se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 consilier nu votează.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii obligativității racordării
tuturor imobilelor la rețeua de canalizare a orașului.
Dl. Consilier Farkaș Marius menționează că nu participă la vot iar dl. Consilier Vasas Stefan
este prezent la ședință începând cu acest punct de pe ordinea de zi.
Dl. Primar răspunde d.lui consilier Buzaș Istvan că din punct de vedere tehnic este
imposibil separarea consumului electric a locuintelor sociale de pe str. Fildului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.șoara Consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de
sănătate, sport, privind alocarea sumei de 25.000 lei Asociației Sportive ,, Vladeasa,, Huedin.
Dl. Consilier Buzaș Istvan menționează că au fost alocate sume și anii precedenți solicitând
schimbarea conducerii asociației iar dl. consilier Farkaș Marius menționează că nu au fost aduse
explicații privind modul de cheltuire a acestor sume, dl. consilier Pavel Cosmin menționează că s- a
demarat o activitate nouă pe plan sportiv în cadrul asociației.
Dl. Consilier Vasas Ștefan menționează că Asociația are conducere, comisia este de acord cu
alocarea sumei solicitând să se explice cum sau cheltuit sumele primite anul trecut.
Dl.Consilier prof. Matiș Horea menționează că trebuie supus la vot proiectul de hotărâre
urmând să se aplice modul de cheltuire a sumelor.
Dl. Primar arată că orce sumă alocata trebuie decontata prin doc.justificative, suma
propusa fiind alocata din fondul de rezerva, mentionand ca trebuie sustinuta echipa de tineret.
Dl. Consilier Vasas Ștefan menționează că ar trebui și Primăria să aibă un reprezentant.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9 voturi pentru 1 vot împotrivă dl.
Consilier Buzaș Istvan și 2 abțineri, dl. Consilier Farkaș Marius și dl. Consilier Sucilă Valentin.
D.șoara Consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de
învățământ, sănătate privind alocarea sumei de 400 lei din fondurile alocate în buget, Asociației
Actived Huedin pentru participarea la concursul de ceramică pentru copii, lămuriri suplimentare
acordând dl. Prof. Sobec Gheorghe.
D.șoara Consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de
invatamant, sănătate, privind aprobarea cuantumului chiriei, a Caietului de Sarcini și a modelului
Contractului pentru închirierea amplasamentului din incinta sălii de sport din P.ța Republicii nr.
42 – 48 pentru desfășurarea unor activități sportive.
Dl. Prof. Bota Ioan mulțumește pentru aprobarea proiectului de hotărâre menționând că se
vor achita de către chiriași o parte din cheltuielile de întreținere. Felicită totodată pe d.nii
profesori Perțe Ioan și Eger menționând că pentru desfășurarea activității pe ramura Judo, spațiul
va trebui capitonat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local cu suma de 25.500 lei, lămuriri acordând d.na director economic care
arată că este vorba despre cheltuieli în cadrul Spitalului Orășensc Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate rectificatea bugetului local cu suma de 120.000
lei acordând lămuriri dna director economic, arătând că este vorba despre diminuarea unor sume
la cap. învățământ din trim. IV în trim. III 2013.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor posturi în cadrul Spitalului
Orășenesc Huedin.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea desemnării a 2 reprezentanți în
calitate de membrii supleanți ai Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administrație la Spitalul
Orășenesc Huedin, lămuriri în acest sens aordând dl. Primar.
Dl. Consilier Farkaș Marius propune pe d.na Topai Ildiko, d.șoara Cozea Marinela , d.na
Stângă Mariana și pe dl. Parpucea Emilian.
In urma vorului secret exprimart comisia de validare după numărarea voturilor, constată
că au fost desemnați în această funcție dl. Parpucea Emilian cu 12 voturi și d.na Stângă Mariana cu
7 voturi, d.na Topai Ildiko obținând 5 voturi, un butletin de vot fiind nul.
In cadrul informării privind pregătirea unităților școlare pentru începerea anului școlar
2013 – 2014 d.na directoare de la Grădinița menționează că activitatea va începe du 12 grupe de
copii toate pregătirile fiind termitate.
D.na director adjunct al Liceului Teoretic G.Goga Huedin menționează că se va începe cu
29 clase cu o secție nouă, fiind asigurate doar 28 de clase, menționează că s- au făcut igienizări,
stadiul pregatirilor la acest moment fiind de 95% iar cheltueilile ajungând la 55 000 lei.
Dl. dir. adjunct din cadrul Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin menționează că planul de
școlarizare nu sa realizat în proporție de 100 % înregistrânduse unele întârzieri în aprovizionarea
cu lemene de foc, aceste cheltuieli diminuanduse de la 100.000 lei la 70.000 lei.
Dl. Prof.Matiș Horea menționează că a fost depus Raportul privind calitatea și starea
învățământului la Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin, menționând că ar trebui să se regăsească în
acest raport și bursele școlare, programul de bune maniere. Felicită reprezentanții Consiliului
Local Huedin, ai Primarului pentru participarea la ședințele Consiliuui de Administrație la această
unitate școlară.
Dl. Primar arată că din informațiile comunicate în cadrul unei ședințe la Prefectuara Cluj a
rezultat că Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin a raportat că a fost încheiată aprovizionarea cu
lemne.
Dl. Director adjunct arată că până în acest moment din 350 mc contractați a fost adusă
cantitatea de 80 mc, menționând că pâna la data de 15 septembrie se va rezolva această problemă.
D.șoara Cozea Marinela solicită prezentarea unei informări cu situația aprovizionării cu
lemne pe 2013 – 2014 comparativ cu 2012 – 2013, dl. Consilier Farkaș Marius completând cu
solicitarea de a se comunica cum s-au făcut achizițiile în anii precedenti.
D.soara Consilier Cozea Marinela arată că în anii precedenti în suma destinată pentru
aprovizionarea cu lemne au fost incluse și serviciile de tăiere și crăpare a lemnelor.
Dl. Director adjunct răpunde d.nei Viceprimar arătând că școala din Cetatea Veche a fost
igienizată anul trecut.
D.na Cozea Marinela răspunde d.lui consilier Buzaș Istvan arătând că, copiii romi sunt
extrem de igienizați având toate condițiile la școala din Cetatea Veche.

Dl. Director adjunct informează pe dl. consilier Farkaș Marius, arată că încălzirea de la
școala nouă se face de la Centrala Termică pe rumeguș.
Dl.Primar menționează că SC Crișul Huedin SA gestionează activitatea Centralei Termice
informează despre achiziționarea unui tocator de lemne, în sarcina SC Crișul Huedin SA revenind
aprovizionarea cu rumeguș în sezonul rece. Răspunde d.lui consilier Sucilă Valentin cu privire la
identificarea unei soluții alternative de încălzire dat fiind faptul că, cantitățile de rumeguș
disponibile sunt tot mai puține.
Dl. consilier Farkaș Marius menționează că, contorizarea apei la bl. de pe str. Fildului se
face la limita de proprietate.
Se prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna iulie
2013.
Dl. Primar comunică consilierilor invitația de participare la inaugurarea noului magazin
Profi.
Dl. consilier Vasas Ștefan solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
Huedin care să facă parte din conducerea Asociației Sportive Vlădeasa, solicitând ca această
conducere sa fie prezentă la ședința următoare.
Dl. Consilier prof. Matiș Horea menționează că trebuie susținută echipa de fotbal.
Dl. Dezsi Norbert informează pe dl. Consilier Dongolo Csaba cu privire la faptul că cca. 90%
dintre parcări sunt achitate taxele.
Dl. Prof. Sobec Gheorghe solicită racordarea la canalizare și a str. Morii, aspecte subliniate
și de dl. consilier Sucilă Valentin pentru străzile 1 Mai , Morii.
Dl. Primar menționează că ar trebui verificat dacă poate fi modificat Statutul Asociației
Sportive Vladeasa. Menționează de asemenea că există în derulare două proiecte, respectiv
șarpanta imobilului care deservește Compania de Pompieri și amenajarea centrului civic al
orașului, iar o a treia investiție fiind asfaltarea celor 4 străzi, se asteaptă soluționarea depusă în
instanță, arătând de asemenea că au fost unele reclamații către Drumurile Naționale menționând
că parcul se ameneajează pe suprafața reală al acestuia.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Prof. Matiș Horea - Dorin

Secretar,
Cozea Dan

