ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29.11.2013 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 15.
Dl. Consilier Pavel Cosmin în calitate de președinte de ședință supune la vot procesul verbal al
ședinței din data de 25.10.2013 care se aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a unor noi proiecte de hotărâri avizate
de comisiile de specialitate.
Se supune la vot ordinea de zi inclusiv proiectele noi propuse și se aprobă în unanimitate.
D.na Manager al Spitalului Orășenesc Huedin dr. Adriana Costin prezintă Raportul de activitate pe cei
3 ani de mandat, mulțumind cu această ocazie și d.lui specialist IT - Bodea Dan pentru ajutorul dat în
realizarea si-teului Spitalului orășenesc, prezintă și măsurile luate în vederea atingerii standardelor de
calitate pentru acreditarea Spitalului, aratând că în acest context a acceptat prelungirea mandatului pe trei
luni începând cu data de 23.11.2013.
D.na Viceprimar felicită Managerul Spitalului cu privire la activitatea în acest mandat, perioadă în
care Spitalul Orășenesc a devenit un spital de clasă.
Dl.Primar rememorează perioada de început a preluării Spitlaului și eforturile făcute pentru
menținerea activității acestuia, fiind cel mai mare angajator din oraș, arătând că urmare acestor eforturi
spitalul devine competitiv, unde se pot realiza operații laparoscopice cu personal medical bine pregătit,
felicitând managerul pentru activitatea desfășurată.
D.na Consilier Șaitiș Cristina mulțumește pentru activitatea managerială a Spitalului arătând că au
fost rezolvate numeroase cazuri sociale și s-a asigurat asistența medicală necesară.
Dl. Ing. Cristea Mureșan din partea Companiei de Apă Someș SA prezintă justificarea propuneii de
instituire a unei taxe de 0,05 lei/mc apă potabilă, în vederea creari unui fond pentru efectuarea unor
reparații și extinderi de rețele. Exemplifică cu situația de la municipiul Gherla unde a fost instituită o taxă de
acest gen și a fost folosită pentru dezvoltarea sistemului prin investiții în apă – canal.
Din calculele efectuate menționează că din această taxă anual ar putea fi construită o rețea de cca.
100 – 140 ml. Răspunde de asemenea d.nei viceprimar că suma va apărea pe factură, sumele colectate fiind
tranaferate bugetului Primăriei.
D.na Viceprimar menționează că prețurile la utilităție apă canal sunt stabilite de Asociația Someș
Tisa.
Dl. Consilier Dongolo Csaba consideră că taxa din apă pluvială ar trebui să acopere costurile de
extindere a rețelelor, dl Ing. Cristea menționează că, costurile pentru epurarea apei pluviale au crestut de cca.
10 ori.
Dl. Consilier Sucilă Valentin își exprimă nemulțumirea față de factuarea apei meteorice în perioada
când nu au fost ploi, aspecte subliniate și de dl. Primar care arată că această problemă este de interes pentru
comunitate.
Dl. Ing. Cristea menționează că atâta timp cât prelucrarea apelor produc cheltuieli, va exista și
această taxă.
Dl. Primar menționează că rețeua este a orașului, dividendele restituindu-se Companiei de Apă,
populația fiind nemulțumită de cuantumul taxelor pentru apa meteorică, apreciind că este necesară o
campanie de popularizare în rândul populației pe care ar trebui să o realizeze compania, dl. Ing. Cristea
menționând că în primăvara anului 2014 se va realiza o campanie de informare a populației.
D.na Viceprimar menționează că trebuie realizate lucrări de investiții pe canalizare și demersuri
pentru a fi conenctate toate gospodăriile populației pe străzile unde au fost terminate rețelele, aspecte
subliniate și de dl. Primar considerând că există obligația de racordare și a gospodăriilor care dețin fose
septice.
Dl. Ing. Cristea menționează că, Compania de Apă Someș SA are în buget fonduri pentru extindere –
branșare, răspunzând d.nei consilier Șaitiș Cristina că anual în această taxă sar încasa cca. 16.800 lei.
Dl. Consilier Sucilă Valentin propune să se facă racordare pentru gospodăriile care nu sunt racordate
la sistemul de canalizare, existând situații când anumiți cetățeni care dețin animale devesează în canal
dejecțiile.
Dl. Primar menționează buna colaborare cu Compania de Apă Somes SA în extinderea rețelelor,
arătând că branșamentul trebuie achitat de către persoanele în cauză, la fel procedându-se și cu rețeaua de
gaz. Dl Cristea răspunde d.lui consilier Parpucea Emilian cu privire la modul de calcul al cantităților de apă
pluvială iar dl. Consilier Farkaș menționează că a fost adoptatată o hotărâre de obligare a cetățenilor de

conectare la rețeaua de canalizare, menționând de asemenea că această taxă propusă se va întoarce în bugetul
local.
D.na dir ec. Pandrea Rodica menționează că sumele colectate din această taxă vor avea o destinație
specială și poate folosi doar pentru aceste lucrări.
Se spune la vot proiectul de hotărâre și se obțin 3 voturi pentru ( dl. consilier Matiș Horea, Farkaș
Marius , Buzaș Istvan) și 12 abțineri, hotărârea neadoptându-se.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia economico –
financiară privind aprobarea cuantumului taxelor și impozitelor locale pe anul 2014.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia economică
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013 cu suma de 416.000 lei.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia economică
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013 cu suma de 265.000 lei.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia economico –
financiară privind aprobarea alocării sumei de 1000 lei pentru premierea elevilor care au obținut premii la
festivalul interjudețean de colinde.
Se supune la vot proiectul de hotărâre avizat de comisa ec- financiară privind aprobarea actualizării
valorii de inventar al Căminului Cultural Bicalat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbanism privind aprobarea închirieirii în
condițiile legii a unei suprafețe de 20 mp, pe str. Vladeasa nr. 5, a Caietului de Sarcini și a Contractului de
închiriere care se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre avizat de comisia de administratie publică privind aprobarea
criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la locuințele ANL care devin vacante în anul 2013 – 2014.
Dl. Primar răspunde d.lui consilier Sucilă Valentin acordând lămuriri în sensul că la criteriile inițiale
s-a propus să fie eliminat criteriul distanței locului de muncă de 50 km, rămânând doar ca locul de muncă să
fie în orașul Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de administrație
publică privind aprobarea categoriilor și metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea subvenționării
diferenței dintre nivelul chiriei și nivelul venitului net lunar pentru locuințele sociale în anul 2014.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de
preluare a dosarelor, formularul de înscriere, publicitate, termenul limită pentru locuințele ANL.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate conmponența Grupului Local pentru Strategia Națională
de Incluziune a Romilor.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de administrație
publică, privind aprobarea sumei de 741 lei cu titlu de ajutor de înmormântare.
D.șoara Consilier Marinela Cozea din motive obiective a părăsit lucrările ședinței.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbanism
privind aprobarea a 5 amplasamente construire 5 garaje pentru chiriașii de locuințe ANL din str. Gheorghe
Doja, dl. Primar menționând că au fost cereri ale chiriașilor din aceste locuințe iar dl. Consilier Sucilă Valentin
arată că unul din cele 5 garaje trebuie reamplasat pentru a se asigura accesul în zonă.
Se prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbanism privind aprobaea denumirii de str.
Nordului, introducerea în domeniul public și stabilirea valorii de inventar al acesteia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru și o abținere(dl. Consilier
Matiș Horea care propune ca această stradă să fie denumită str. Vestului).
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbanism
privind aprobarea efectuării lucrărilor pe domeniul public al orașului Huedin, pentru investiția,, Alimentare
cu energie electrică a stației de transfer deșeuri Huedin,,.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de cultură
privind aprobarea Programului manifestarilor cultural artistice cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de sănătate
tineret privind aprobarea stabilirii cuantumului lunar cu utilitatile pentru spațiu închiriat de Palatul Copiilor
la Sala de Sport a orașului.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii în
conditiile legii, a două spații situate în incinta Policlinici din P.ța Victoriei nr. 6 – 8, a Caietului de Sarcini și a
Contractului de Inchiriere.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de sănătate
privind aprobarea structurii birourilor și a Statului de Funcții la data de 01.11.2013 al Spitalului Orășenesc
Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumiri parcului tineretului
din str. A.Iancu, în Parcul Barcsai Domokos, fiind înregistrate 5 voruri pentru dl. consilier Matiș Horea, Vasas
Ștefan, Dongolo Csaba, Buzas Istvan, Csudom Francisc și 10 abțineri, hotărârea ne-adoptânduse.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hoărâre avizat de comisia de sănătate,
privind aprobarea transformării postului de îngrijitoare de curățenie la compartimentul de psihiatrie cronici
în post de regisrator medical pentru camera de gardă și scoaterea la concurs al acestuia, respectiv de

transformare post de medic specalitatea ATI î post de îngrijitoare de curățenie pentru psihiatrie cronici în
cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltueieli consolidat al UAT Oraș Huedin și rectificarea listei de Investiții consolidate pe anul
2013, lămuriri suplimentare acordând d.na dir. ec. Pandrea Rodica.
Se prezintă proiectul de hotărâe avizat de comisia de urbanism, înaintat de dl. Consilier Farkaș
Marius privind începerea demersurilor necesare în vederea creerii unui parc industrial pe raza orașului
Huedin.
Dl. Primar menționează că toată lumea doreste amenajarea unui parc industrial, Consiliul Judetean
fiind singura instituție în măsură să amenajeze aceste parcuri, arătând de asemenea că în ultimii 4 – 5 ani a
depus eforturi substanțiale pentru demararea unui astfel de proiect, în condițiile în care orașul este
defavorizat din punctul de vedere al invstițiilor majore. Își exprimă nemulțumirea despre votul negativ al
Consiliului Județean, în problema aducțiunii gazului în oraș, aratând că suma de 50 mii lei pentru actualizare
S.F și T.P pentru acestă investiție a fost aprobată pentru achizitionarea unei Centrale Termice pentru Liceul
Tehnologic Vladeasa Huedin.
Menționează de asemenea despre dispnibilitatea de a se aloca teren pentru
înființarea unui parc industrial fiind nemulțumit, Consiliul Judetean investește în astfel de parcuri în alte
zone ale județului.
Dl. Consilier Farkaș Marius menționează că a făcut lobi pentru dezvoltarea orașului emițîndu - se o
scrisoare de sprijin pentru înființarea parcului, creinduse condiții pentru demarea acestui proiect, inclusiv
pentru alocarea unor sume în bugetul Consiliului Județean, fiind interes din partea unor investitori din Israel
pentru oraș.
Dl. Consilier Sucilă Valentin consideră că trebuie exploatată această posibiltate printr-o gândire
rațioală și pozitivă.
Dl. Primar menționează că toată lumea dorește, însă este importantă lupta între cei doi lideri din
Consiliul Județean respectiv dl. Președinte Horea Uioreanu și dl. Vicepreședinte Oleleu Ioan pentru
paternitatea acestei investiții, menționând că ideea parcului industrial este bună.
Dl. Consilier Farkaș Marius menționează că indiferent de susținere parcul industrial va fi al orașului,
trebuind constituită o comisie și identificarea unor posibile amplasamente.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Primar consideră că ar trebui emisă o adresă de Consiliul Județean cu privire la această inițiativă,
aspect subliniat și de către dl. consilier Farkaș Marius.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia economică
privind aprobarea introducerii în domeniul public al orașului Huedin, a canalului menajer din str. Gării în
lungime de 420 ml, și a valorii de inventar al acestuia, dl.consilier Sucilă Valentin solicitând să fie verificată
adâncimea de realizare a acestei conducte.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia economica
privind aprobarea actualizării valorii obiectivului din domeniul public al orașului rețea distributie apă – str.
Stadionului 900 ml.
D.na Consilier Edveș Laura prezintă informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna octombrie
2013.
La diverse dl. Consilier Pavel Cosmin invită consilierii la festivitățile organizate cu ocazia aniversării
înființării Liceului Teoretic ,,O Goga,, Huedin și la data de 05.12.2013 la Festivalul de Colinzi organizat de
Clubul Copiilor.
Dl. Primar invită consilieri să participe la manifestările organizate cu ocaziea zilei de 1 Decembrie –
Ziua Națională a României.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedintă,
Prof. Pavel Cosmin

Secretar,
Cozea Dan

