ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 25.06.2014.2014 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 14, absent 1 dl. Consilier Farkas Marius.
Dl. Consilier Buzaș Istvan după ce deschide ședința, supune la vot procesul verbal al ședinței
ordinare din data de 30.05.2014, proces verbal care este aprobat în unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a a încă 3 proiecte de hotărâri avizate de
comisile de specialitate respectiv aprobarea modificării Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 30.05.2014
prin care s-a aprobat Studiul de Oportunitate al delegării Serviciului Public de Transport, Distribuție și
Furnizare a Energiei Termice în Sistem Centralizat în orașul Huedin, aprobarea modifică Hotărârea
Consiliului Local nr. 86 din 30.05.2014 și se aprobă Contractul Cadru de Delegare a Serviciului Public de
Alimentare cu Energie Termică al Orașului Huedin desemnarea în locul d.lui Primar Mircea Moroșan, a d.nei
Viceprimar – Giurgiu Marinela, pentru a semna în cadrul ceremoniei de parafare oficială a Ințelegerii de
Colaborare între Orașul Huedin – Romania și Comuna Tepe – Ungaria, lamuriri acordand dl primar aratand ca
primele 2 PH vizeaza Serviciul de alimentare cu energuie termica iar al treilea aproba desemnearea vicei
pentru a semna Intelegerea de colaborae.
Se supune la vot ordinea de zi inclusiv cu cele 3 noi proiecte de hotărâri și se aprobă în unanimtate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea bucgetului pe
anul 2014 la SC Transim SA, d. na vice menționând că este avizat de comisia pentru acitvități eco - financiare.

La diverse dl. Consilier Sucilă Valentin menționează că fiecare cetățean ar trebui să efectueze
curățenia rigolelor din fața imobilelor.
Dl. Consilier Lazea Constantin solicită luarea măsurilor necesare în vederea tăierii unor copaci
uscați din cimitir, dl. Primar menționând că se va verifica în prealabil regismul silvic al acestora.
Dl. Primar felicită consilieri la jumătatea mandatului multumind pentru buna colaborare, sperand că
și în următorii 2 ani să existe aceaiași colaborare.
Dl. Primar invinta consilierii locali in 13.07.2014 de la ora 13,00 la inaugurarea Căminuui Cultural
Bicalatu
Menționează de asemenea că rectificarea bugetului ar trebui să se realizeze în prima lună din
semestrul II, respectiv luna iulie 2014. Răspunde d.lui consilier Matiș Horea menționând că privitor la
ședința pe comisii de luna viitoare va fi la data de 25.07.2014 iar la 31.07. 2014 ședința de plen.
Dl. Consilier Buzas Istvan solicită identificarea unei posibilități de interzicere al accesului auto în
zona pietonală din parcul din centrul orasului, eventual amplasarea unor stâlpișori.
Dl. Primar menționează că se va face o adresă către Poliția Huedin – direcția circulație întrucat
drumul invecinat este drum național.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.
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