ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30.09.2013 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 14, absenți motivați 1 dl. consilier Vasas Ștefan care
a venit la sedinta incepand cu punctul 10 din Ordinea de ZI.
Se supune la vot Procesul Verbal al ședinței ordinare din data de 30.08.2013 și se aprobă
în unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre
nou, avizat de comisia de specialitate, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
Huedin în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare a Calității la Școala Postliceală
,,Henri Coandă ,, Huedin.
Se supune la vot ordinea de zi inclusiv cu proiectul de hotărâre nou și se aprobă în
unanimitate.
Dl. Prof. Bota Ioan invită consilierii la deschiderea oficială a noului an școlar la Clubul
Copiilor Huedin.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economico - financiară
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013, lămriri suplimentare acordând d.na dir.
economic Pandrea Rodica, care menționează că este vorba despre o rectificare pe cheltuieli de
personal, cheltuieli ce vizează asistenți personali, în urma unor diminuări de credite de la
1.450.000 la 600.000 lei, sumă care acoperă doar pe luna noiembrie cheltuielile la Spitalul
Orășenesc Huedin, existând posibilitatea că în luna noiembrie să mai fie alocate sume. Menționează
de asemenea situația nealocării sumelor necesare pentru plata asistenților personali.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economico – financiară,
privind aprobarea rectificării bugetului local cu suma de 100.000 lei, lămuriri acordând d.na dir.
economic care arată că suma este necesară pentru reactualizarea Studiului de Fezabilitate pentru
înființarea rețelei de gaz în orașul Huedin, acordând în acest sens lămuriri și d.lui consilier Farkaș
Marius.
D.na Viceprimar menționează că au mai fost organizate două licitații în acest sens și nu sa
prezentat nimeni, urmând ca licitația să fie repetată.
Dl. Consilier Sucilă Valentin menționează că trebuie reactualizat Studiu de Fezabilitate
întrucât de la momentul întocmirii acestuia s-a schimbat baza legală.
Dl. Secretar Cozea Dan menționează că la momentul organizării celor două licitații pentru
realizarea rețelei interioare a orașului, conducta nu era finalizată până la capătul orașului.
D.na Viceprimar menționează că Studiu de Fezabilitate doar se completează.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Edveș Laura prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de
administrație publică privind stabilirea valorilor de inventar al locuințelor din bl. A.N.L din str.
Fildului, nr.59, resptectiv completarea listelor locuințelor sociale.
D.na Viceprimar răspunde d.lui Buzaș Istvan cu privire la garanția pentru aceste locuințe
din partea constructorului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Consilier Edveș Laura prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de
administratie publică privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 153 mp, pe str.
Horea nr. 1, a Caiectului de Sarcini și a modelului Contractului de închiriere.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Consilier Edveș Laura prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de
administrație publică privind aprobarea modificării suprafeței de pășune a orașului Huedin,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 121/2013 care se supune la vot și se aprobă
în unanimitate.

D.na Consilier Edveș Laura prezintă propiectul de hotărâre avizat de comisia de
administrație publică privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară și defalcarea pe 18 parcele a
suprafeței pășunii Orașului Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Consilier Edveș Laura prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de
administrație publică privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local Huedin
nr. 79/2013 care se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbanism privind
introducerea în domeniul privat al orașului a suprafeței de 520 mp cu titlu de stradă.
Dl. Consilier Lazea Constantin menționează că nu votează acest proiect de hotărâre.
Se supune la vot proiect de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru.
Dl. Consilier Lazea Constantin prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisie privind
completarea art.1 din contractul nr. 5202/2013 pentru comercializarea și altor produse, d.na
Achim Daniela menționează că activitatea chioșcului va funcționa și iarna.
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
includerii în rețeaua școlară a orașului, pentru anul școlar 2013 -2014 a Școlii Postliceale ,,Henri
Coandă Huedin.
Dl. Consilier Vasas Ștefan participă la lucrările ședinței de la următorul punct de pe
ordinea de zi.
Se trece la desemnarea reprezeantanților Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administrație respectiv în Comisia de Evaluare a Calității la unitățile școlare în orașul Huedin,
facându-se propuneri astfel:
- La Liceul Tehnologic ,,Vladeasa,, Huedin, d.șoara Cozea Marinela propune pe d.na dr.
Costin Adriana, dl. Băican Marius, și pe dl. Andriescu Mihai, iar dl. Farkaș Marius îl propune pe dl.
Ghițe Gabriel în Comisia de Evaluare a Calității, dl. Matiș Horea se autopropune, o altă propunere
fiind pentru dl. Sanfira Paul.
In urma votului secret exprimat, reprezentanții Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administrație sunt desemnați: dr. Costin Adriana cu 12 voturi pentru, dl. Băican Marius cu 15
voturi și dl.Andreiscu Mihai cu 12 voturi, dl. Ghițe Gabriel obținând 6 voturi la Comisia de Evaluare
a Calității, dl. Matiș Horea 9 voturi și dl. Sanfira Paul 6 voturi.
La Liceul Teoretic ,,O Goga,, Huedin d.șoara Cozea Marinela propune pe d.na Șaitiș Cristina,
d.na Stîngă Mariana, d.na Eger Eniko iar dl. Farkaș Marius îl propune pe dl. Sucilă Valentin.
La Comisia de Evaluare a Calității d.șoara Cozea Marinela propune pe dl.Rus Ioan, iar dl.
Farkaș Marius o propune pe d.na Topai Ildiko.
In urma votului secret exprimat reprezentanții Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administrație sunt desemnați: d.na Șaitiș Cristina cu 15 voturi, d.na Stîngă Mariana cu 11 voturi,
d.na Eger Eniko cu 14 voturi, dl. Sucilă Valentin obținând 6 voturi, iar în Comisia de Evaluare a
Calității este desemnat dl. prof Rus Ioan cu 9 voturi, d.na Topai Ildiko 5 voturi iar 1 vot a fost
declarat nul.
La Clubul Copiilor ca reprezentant al Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administrație
d.șoara Cozea Marinela propune pe dl. Topai Ioan, iar d.na Edveș Laura propune pe dl. Farkaș
Marius, în Comisia de Evaluare a Calității d.șoara Cozea Marinela propune pe d.șoara Andriescu
Andreea. In urma votului secret exprimat reprezentanții Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administrație sunt desemnați: dl Topai Ioan cu 9 voturi pentru iar dl. Farkaș Marius cu 6 voturi
pentru, în Consilia de Evaluare a Calității este desemnată d.șoara Andriescu Andreea cu 12 voturi
pentru, 3 voturi declarate nule.
La Grădinița Prichindeii Veseli reprezentantii Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administrație, d.șoara Cozea Marinela obține 10 voturi pentru, d.na Edveș Laura 5 voturi pentru
iar în Comisia de Evaluare a Calității d.șoara Neagotă Iulia obține 10 voturi pentru, Buzaș Istvan 5
voturi, fiind desemnați: d.șoara Cozea Marinela pentru Consiliul de Administrație și d.șoara
Neagotă Iulia pentru Comisia de Evaluare a Calității.
La Școala Postliceală,, Henri Coandă,, Huedin au fost desemnați prin vot secret dl. Tomoș
Mircea cu 12 voturi pentru, 3 voturi nule, iar în Comisia de Evaluare a Calității dl. Pavel Cosmin cu
15 voturi pentru.
D.na Consilier Edveș Laura prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor
Consiliului Local pe luna august 2013.
Dl. Secretar acordă lămuriri arătând că pentru închirierea spațiului din str. Vladeasa nr. 6
va fi reluată licitația.

D.na Viceprimar răspunde d.lui Vasas Ștefan cu privire la unele prevederi legate de
arhitectura unor case de locuit, dl. Lazea Constantin menționează că în noul Plan Urbanistic
General vot fi incluse condiții clare pentru arhitectura clădirilor solicitându-se o informare din
partea U.A.T pentru ședința viitoare privitor la situația unor construcții, dl ing. Abrudan Sorin
menționează privitor la derularea proiectului centrului civic, orce lucrare din zona DN 1 trebuie
avizată de CNADNR, în caz contrar pot fi acordate amenzi și oprirea lucrărilor. De asemenea
menționează că investiția în centrul civic trebuie avizată întrucât vizează intersecția DN1 cu DN1 F.
D.șoara Consilier Cozea Marinela menționează că la ședința anterioară dl.Primar nu a
menționat numele d.lui Abrudan Sorin privitor la relația cu Drumurile Naționale în contextul
derulării investiției centrului civic, întrebând dacă trebuie avizate aceste lucrări de către CNADNR,
menționând că reparațiile vizează trotuarele.
Dl. Consilier Dr. Sucilă Valentin și dl. Ing. Abrudan Sorin menționează că fiind vorba despre
zona drumului național trebuie avizată, dl. Abrudan Sorin menționează că rigolele aferente DN din
zona localităților aparțin primăriilor.
D.na Viceprimar menționează că pe str. A. Iancu marginea asfaltului drumului nu este
întreținută.
Dl. Consilier prof. Matiș Horea menționează că există proiect pentru Centrul Civic și este
cuprins în buget.
Dl. Consilier Parpucea Emilian arată că rigolele sunt ale Primăriei și întreabă care este
limita drumului național E 60, dl ing. Abrudan Sorin răspunde arătând că DN cuprinde asfaltul și
acostamentul drumului.
Dl. Consilier Buzaș Istvan solicită curățirea șanțurilor și rigolelor din Bicalatu, inclusiv
efectuarea lucrărilor de canalizare.
Dl. Consilier Lazea Constantin solicită prezentarea unei situații în ședința viitoare de către
dl. Handraluca Mircea privid situația locuințelor din blocul de pe str. Fildului.
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

