ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Încheiat azi 20.03.2014 cu ocazia şedinţei extraordinare 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 secretar solicită introducerea unui nou proiect de hotărare pe ordinea de zi privitor la aprobarea
modificării Organigramei Spitalului orășenesc Huedin, lamuriri acordand dl dr. Dreve Ioan .
Se supune la vot Ordinea zi inclusiv introducerea pe ordinea de zi al noului proiect de hotărâre și se
aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Dreve Ioan acorda lamuriri cu privire la noul proiect de hotărâre avizat de comisie
aratand că se schimba subordonarea unitatii de transfuzie sanguina, respectiv se tranforma temporar un post
de medic primar medicina de familie , in post de medic specialist medicină de urgență.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă in unanimitate.
Dl. Director Stanga Silviu prezinta Raportul cu privire la Situatia economico – financiara a societatii,
aratand că societatea are pierdere de 235 mii lei aferentă anului 2013.
Arata de asemenea ca au crescut cheltuielile cu procurarea materiilor prime cu carburanti, pentru
transport existand concurență în procurarea rumegușului. De asemenea s-au mărit preturile la apă și energie
electrica, a crescut salariul minim al angajatilor iar un litigiu pierdut de societate cu un salariat și plata către
această persaonă a unor despăgubiri. Menționează de asemenea că a fost nevoie de unele reparații la centrala
termică plătindu-se penalități și majorari la taxele ne achitate către bugetul de stat.
S-au făcut demersuri pentru recuperarea datoriilor in actionarea in instantă a Asociatilor de
Proprietari, aceste efeorturi continuand și în prezent, inclusiv pentru recuperarea datoriilor de la persoane
fizice. Acordă lămuriri d.lui consilier Farkas Marius cu privire la acel litigiu cu unul dintre salariati, dl. Primar
menționand că cine a gresit va trebui să plătească, considerand că sau făcut greseli in cadrul societății.
Dl. Director Stangă răspunde d.lui Farkaș aratand că solutii pentru redresarea situatiei ar fi
cresterea de abonați, menționand că proiectul privind Centrala Termică este aproape finalizat.
Dl. Primar mentionează că in sedinta urmatoare Consiliul de Administratie al SC Crisul Huedin SA, va
prezenta un Raport cu privire la situatia acesteia, aratand că segmentul termie este cel cu probleme, urmand
a se analiza soluții pentru remedierea situatiei. Mentioneaza că SC Transim SA este o societate profitabilă,
mentioneaza că trebuie reluata aprovizionata societatea cu rumegus, Primaria nu poate prelua segmentul
termie intrucat nu poate face angajari.
Mentioneaza de asemenea că dacă SC Transim SA va prelua serviciul termie poate angaja credit
bancar, la licitatia pentru preluarea serviciul de termie putand participa oricine, ulterior incheindu- se
contracte ferme cu firma câștigătoare.
Arata că trebuie găsită o alternativă la ANL și școli, iar ca meterie primă gazul poate fi o alternativă
sau vreo investitie pe materie primă – Pawlonia cu rezitduri in energie termică .
Dl. Consilier Farkas mentionează că trebuie rezistat cu rumegusul cât tine proiectul european.
Dl Primar mentioneaza că centrala este construita pe baza proiectului cu guvernul Danemarcei ,
noul operator putând să producă mai ieftina energia termică .
Se supune la vot și se aproba in unanimitate PH privind aprobarea complectarii obiectului de
activitatea al SC Transim SA cu termie si salubritate.
Dl. Primar aduce lămuriri privitoare la numirea noii comisiii de cenzori si supleanti la SC Transim.
SA.
d.soara consilier Cozea Marinela face propuneri pentru comisia de cenzori propunand pe Imre Ioan,
Nistor Rodica și Gabor Silvia iar ca supleant pe dl. Loi Dacian.
D.na Viceprimar răspunde d.lui Buzas Istvan arătând că , comisia de cenzori verifică evidentele
contabile și nu are legatura cu administrarea societatii.
D.na Consilier Edveș Laura îl propune in conmisia de cenzori in locul d.nei Cozea Elvira pe dl. Loi
Dacian.
Dl. Primar arată că din cele 4 propuneri facute trebuie sa fie aleasa comisia de cenzori formata din 3
persoane.
In urma votului secret exprimat este aleasa comisia de cenzori astfel: Imre Ioan 15 voturi pentru,
Nistor Rodica 15 voturi pentru, Gabor Silvia 8 voturi pentru iar ca supleant dl. Loi Dacian 15 voturi pentru.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CLH în CA la Spitalul
Orasenesc Huedin.

D.soara Consilier Cozea Marinela o propune pe d.na Costea Daniela, dl. Farkaș Marius propune pe
Morar Monica, de asemenea solicitând clarificări cu privire la demisia d.nei Pandrea Rodica din aceasta
funcție. In urma votului secret exprimat Costea Daniela este aleasă ca reprezentant în CA la Spital cu 8 voturi
pentru, Morar Monica obținand 7 voturi.
Dl. Consilier Dreve Ioan invită consilierii să participe la festivalul de teatru AMIGONG, organizat la
data de 27.03.2014, iar dl. Consilier Pavel Cosmin invita cnsilierii la meciul de fotbal din data de 23.03.2014 .
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.
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