ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28.02.2014 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 Dr. Dreve Ioan în calitate de președinte de ședință supune aprobării Procesul Verbal al
ședinței din data de 08.01.2014, Procesul Verbal al ședintei din data de 24.01.2014, și Procesul Verbal al
ședinței din data de 29.01.2014, care se aprobă în unnaimitate.
Dl. Consilier Vasas Stefan informează la începutul ședinței că, Consilierii U.D.M.R și P.C.M formează
un grup de consilieri al cărui lider de grup este dl. Vasas Ștefan.
Se supune la vot Ordinea de Zi și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Dreve Ioan prezintă proiectul de hotărâre privivind aprobarea criterilor de punctaj
pentru închirierea locuintelor sociale, formularul tip de înscriere, actele necesare, data limită de depunere a
cererilor și a celei față de care se calculează punctajele, inclusiv modalitatea de efectuare a publicității, dl.
consilier Lazea Constantin menționând că proiectul de hotărâre este avizat de comisia de administratie
publică, proiect care se aprobă în unaimitate.
Dl. Consilier Dreve Ioan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării Hotarârii
Consiliului Local nr. 150/2013, dl. consilier Lazea Constantin menționând că este avizat de comisia de
administrație publică, proiect aprobat în unanimitate.
Dl. Consilier Dreve Ioan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării art.2 din
Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2013 și modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2013,
pentru stabilirea datei limită de preluare a dosaarelor A.N.L, dl. consilier Lazea Constantin menționând că
este avizat de comisia de administrație publică, proiect aprobat în unanimitate.
Dl. Consilier Dreve Ioan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Consiliului
Consultativ pentru Protecia Consumatorilor, d.na çonsilier Edveș Laura menționând că proictul de hotărâre
este avizat de comisia de administrație publică.
Dl.Consilier Sucilă Valentin menționează că, Garda Financiară ca instituție nu mai functionează, dl
Primar menționând că se poate modifica proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Dreve Ioan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii în condițiile
legii suprafața de 438, 38 ha pășune, Regulamentul de pășunat, capacitatea și prețul de pornire a licitației,
d.na consilier Edveș Laura menționând că este avizat de comisia de administrație, proiect aprobat în
unanimitate.
Dl. Consilier Dreve Ioan prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a două locuințe
sociale, d.na consilier Edveș Laura menționând că este avizat de comisia de administrație publica, proiect
aprobat în unanimitate.
Dl. Consilier Dreve Ioan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului Local
Huedin la Asociația Grupul de Acțiune Locala Napoca Porolisum, al Actului Constitutitv, al Statulului și
mandatarea Primarului pentru reprezentare în asociație, d.na Edveș Laura menționând că proiectul este
avizat de comisia de administrație publică, proiectul de hotărâre aprobându-se în unanimitate.
Dl. Primar menționează că sunt forme asociative pentru accesare de fonduri europene, la unele
asociații putând adera și orașe, menționanează că acest GAL este o asociație care are succes și funcționează
de 3 – 4 ani, cuprinzând membrii din Cluj, Sălaj.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proeictul de hotărâre.
Dl.Consilier Dreve Ioan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcțiilor pe anul 2014, d.na Edves Laura menționând că este avizat de comisia de administratie publica,
proiect adoptat in unanimitate.
Dl. Consilier Dreve Ioan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
aprovizionare a orașului Huedin pentru situații deosebite, d.na Edveș Laura menționând că este avizat de
comisia de administrație publică , proiect adoptat în unanimitate.
Dl. Consilier Dreve Ioan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Reorganizarii structurii
Spitalului Orășenesc Huedin, d.șoara Cozea Marinela menționează că proiectul este avizat de comisia de
sănătate.
Dl. Consilier Farkaș Marius solicită să se voteze acest proiect de hotărâre separat pe articole.
Dl. Consilier Dreve Ioan acordă lămuriri cu privire la temeiurile avute în vedere pentru propunerea
de reorganizare a structurii Spitalului incusiv a secției de chirurgie, d.soara Cozea Marinela menționează că
aceste modificări au fost discutate și aprobate în Consiliul de Administratie al Spitlului, DSP prin

reprezentantul acestuia a agreat aceste modificări felicitând modul de reorganizare propus, care este in
folosul Spitlaului.
Dl. Primar menționează că problema reducerii numărului de paturi în spitale este la nivel național,
trebuind reduse un nr de 8000 de paturi, pe judetul Cluj revenind un nr. mult prea mare respectiv 2000 de
paturi, ulterior revenindu-se și stabilindu- se că trebuie reduse ( 10 % din totalul pe țară), iar din cele 800 de
paturi 57 revenind Spitlaului Orășenesc Huedin, dintr-un total de 165 paturi adică un procent de 1/3 . Având
in vedere această situație, această reducere drasică ar avea efect cu reducerea fondurilor alocate în contactul
cu Casa de Asigurari, putând duce la desființarea spitalului și pierderea a 250 locuri de muncă, în condițiile în
care s-au făcut eforturi mari pentru ca spitalul să nu se desființeze, facându-se investiții de cca. 20 miliarde lei.
Dl. Primar solicită aprobarea acestei reorganizări pentru ca spitalul să nu fie nevoit să facă reduceri
de costuri. Arată de asemenea că legislația Spitalului a fost modificată astfel încât consiliile locale să poată
aloca fonduri pentru cheltuieli de personal, însă fondul de salarii raportat la nr. de angajați fiind foarte mare
bugetul C.L.H nu permite aceste alocări în condițile în care doar 37% din cetățenii care se adresează spitalului
sunt din oraș, restul din zonele apropiate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole, dl. Consier Dreve Ioan ne participând la vot.
La art. 1 privind - Diminuarea Compartimentului de Ortopedie Traumatologie de la 10 paturi DRG la
5 paturi DRG și creșterea numărului de paturi pe Secția Chirurgie Generală de la 15 paturi la 20 paturi.
-Diminuarea Compartimentul A.T.I. de la 10 paturi la 8 paturi si suplimentarea Compartimentului
de Psihiatrie Acuti cu 1 pat si a Compartimentului de Psihiatrie Cronici cu 1 pat.
Au votat pentru: Giurgiu Marinela, Cozea Marinela, Șaitiș Cristina, Lazea Constantin, Pavel Cosmin,
Parpucea Emilian, Matiș Horea, 2 abțineri( Vasas Stefan, Dongolo Csaba), 5 împotriva ( Farkaș Marius, Edeveș
Laura, Sucilă Valentin, Buzaș Istvan, Kapitan Zoltan).
Dl. Farkaș Marius menționează că privitor la acest vot este o chestie personală, dl. Dreve Ioan
menționând că trebuia aprobat acest articol.
Dl. Primar mentionează că situația privind rezultatul acestui vot este cu totul alta.
Se supune la vot art. 2 privind noua Structură organizatorică a Spitalului Orășenesc Huedin astfel:

-

Secția Chirurgie Generală 25 paturi din care Compartiment Ortopedie Traumatologie 5 paturi.
Compartiment A.T.I. 8 paturi
Compartiment Psihiatrie Acuti 11 paturi
Compartiment Psihiatrie Cronici 21 paturi

14 voturi pentru si un consilier nu a votat( Dreve Ioan).
Se supune la vot art. 3 privind suplimentarea numarului de paturi pentru foi de supraveghere de zi, la
Spitalul Orasenesc Huedin astfel:
-

Sectia Pediatrie 4 paturi
Sectia Chirurgie Generala 4 paturi
Sectia Obstetrica Ginecologie 4 paturi
Sectia Medicina Interna 8 paturi

14 voturi pentru si un consilier nu a votat ( Dreve Ioan)
Dl. Consilier Dreve prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Spitlaului
Orasenesc Huedin și se aprobă în unanimitate.
Dl. Dreve Ioan privind aprobarea proiectului de hotărâre închirierii în condițiile legii, a unor spații în
cadrul Policlinicii Huedin, a Caietului de Sarcini și a modelului contractului , proiect de hotărâre avizat de
comisia de invatamânt, sanatate, adoptânadu-se în unanimitate.
Dl. Consilier Dreve Ioan prezintă proiectul de hotarare avizat de comisia de învățătamant sanatate
privind aprobarea rețelei școlare la nivelul orașului Huedin pe anul 2014 - 2015 care se aproba in
unanimitate.
Se supune la vot și se aproba in unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea sărbatoririi la
data de 6 Mai ,, Ziua Evreilor din Huedin,, .
Se supune la vot și se aprobă în unnaimitate proeiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii
inventarului bunurilor apartinand domeniului public al orasului Huedin.
Dl. Consilier Lazea Constantin menționează că , comisia constituita in vederea identificarii unor
amplasamente pentru aprobare de terase, chioșcuri sau tonete noi pe domeniul public în anul 2014 s-a
deplasat în teren iar dl. Dreve Ioan menționează că există situatii când unele magazine in speță de pe str.
Horea ocupă trotuarul, iar dl. Consilier Sucilă Valentin arată că acest lucru se întâmplă și cu magazinele de
legume, fructe.
Dl. Buzaș Istvan solicită să verifice Poltia Locală aceste cazuri .
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consileir Dreve Ioan prezită proiectul de hotărâre avizat de comisia de învatamant, cultura
privind aprobarea detalierii sume prevazute în buget pentru activitati culturale, sportive, tineret , respectiv
servicii religioase. Dl. Primar solicita modificare prin alocarea sumei de 5800 lei din rezerva de la cap.
Tineret pentru desfasurarea manifestărilor Asociației ,, Produs de Cluj ,, la data de 9 – 11 mai 2014.

Dl. Primar răspunde d.lui Buzaș Istvan, in sensul ca stabilirea locatiei se va face ulterior.
Dl. Consilier Matiș Horea menționează ca nu participa la vot .
Se supune la vot priectul de hotarare si se aprobă în unanimtate inclusiv amendamentul d.lui
Primar.
D.na consilier Edves Laura prezintă informarea cu privire la indeplinirea HCL pe luna ianuarie.2014
La diverse dl. Handraluca Mircea menționează că unitățile comerciale de pe str. Horea nu au
inchiriat spatiu de pe trotuar pentru a-si expune marfa.
Dl. Primar raspunde d.lui consilier Sucilă Valentin privitor la adoptarea unor masuri privind câinii
comunitari, aratând că este imposibil ca din bugetul local să fie adoptate toate măsurile din noua legislatie
privind acesti câini, legislație care presupune construirea unor clinici de chirugie lânga adaposturi, medic
veterinar permanent, inclusiv echipe de hingheri. Arata ca va incerca rezolvarea acestor probleme cu sprijin
de la Primaria Cluj.
Dl. Consilier Matiș Horea își exprimă nemulțumirea față de faptul că deși există activitați in
organizarea Consiliului Local Huedin, unii consilieri nu participă la aceste activități.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Dr. Dreve Ioan

Secretar,
Cozea Dan

