ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29.08.2014 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 12, absenți 3, dl. Consilier Edveș Laura, Dreve Ioan, Pavel
Cosmin.
Dl. Consilier Dongolo Csaba în calitate de președinte de ședință supune la vot procesul verbal al
ședinței din 31.07.2014 care se aprobă cu 11 voturi pentru și o abținere - dl. Matiș Horea care justifică votul
prin absența de la ședința în cauză.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate, inclusiv cu introducerea a 2 proiecte de
hotărâri avizate de comisia economică privind rectificarea bugetului local cu suma de 15.000 lei, în vederea
realizării unui proiect tehnic pentru realizarea investiției – Construcție Centrală Termică la Liceul Tehnologic
Vlădeasa Huedin, respectiv rectificarea bugetului local cu 120.000 lei, pentru reabilitare rețea apă potabilă
pe str. Trandafirilor, Bradului, Nordului, Cetatea Veche.
Dl. Consilier Matiș Horea solicită să fie analizate cu prioritate informările unităților școlare privind
stadiul pregătirilor pentru deschiderea anului școlar 2014 – 2015.
D.na dir. Bănuț Elena din partea Grădiniței Prichindeii Veseli Huedin, prezintă informarea cu privire
la stadiul pregătirilor pentru deschiderea anului școlar 2014 – 2015, menționând că sa desființat grupa de
copii care a funcționat la Casa Tineretului de pe str. A.Iancu.
D.na dir. ajunct de la Liceul Teoretic O. Goga Huedin prezintă informarea cu privire la stadiul
pregătirilor pentru deschiderea anului școlar 2014 – 2015, arătând că pregătirile sunt în grafic, existând doar
problema lipsei a 3 săli de clasă pentru desfășurarea procesului de învățământ în condiții optime.
D.șoara Consilier Cozea Marinela menționează că lipsa sălilor de clasă trebuia anunțată din timp,
apreciind că este vina unității de învățământ care a solicitat clase în plus fără a fi asigurat necesarul de săli.
Dl. Primar mentionează că, Consiliul Local nu a fost întrebat de către liceu dacă are săli de clasă, dl.
Martiș Horea menționd că a lecturat informarea depusă și nesusținută în plen de vreun reprezentant al
Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin, întrebând dacă lucrările la Centrala Termică care în prezent sunt
realizate în procent de 60% vor fi finalizate în timp util.
Dl. Primar își exprimă nemulțumirea față de absența unuia din cele trei cadre didactice ale școlii,
arătând că va informa Inspectoratul Școlar Județean cu privire la această situație.
Dl. Consilier Matiș Horea menționează că nu crede că aceste lucrări vor fi finalizate până la începutul
acestui an școlar.
Dl. Primar menționează că a discutat cu cei 2 directori despre această situație, ajungându-se la
concluzia că din acest punct de vedere s-a lucrat haotic, iar sistemul actual de încălzire era dimensionat
pentru rețeaua de încălzire a orașului cu schimbătoare de căldură.
Menționează că actuala conducere a școlii a dorit încălzire pe combustbil solid, însă cele două
sisteme nu sunt compatibile iar proiectul tehnic ce face obiectul proiectului vizează găsirea unei soluții și
costurile viitoare ale sistemului de încălzire pentru ca cele două sisteme să funcționeze.
D.șoara Consilier Cozea Marinela menționează că încălzirea se poate face și cu sobele de teracotă, în
Consiliul de Administrație s-a discutat această problemă însă vechea rețea are numeroase probleme întrucât
lipsesc anumite componente.
Dl. Primar menționează că toată construcția interioară este subdimensionată pentru sistemul de
încălzire, proiectul tehnic urmând să clarifice această problemă. Își exprimă nemulțumirea față de problemele
de comunicare privitor la acest aspect.
Se supune la vot și se aprobă în unanmitate proiectul de hotărâre avizat de comisia economică,
privind modificarea Actului constitutiv la SC Transim SA Huedin.
Se supune la vot secret și se votează în unanmitate proiectul de hotărâre avizat de comisia
economică, privind desemenarea reprezentanților Consiliului Local Huedin în A.G.A la SC Transim SA
Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unanmitate proiectul de hotărâre avizat de comisia economică,
privind revocarea Consiliului de Administrație și numirea noului Consiliu de Administrație la SC Transim SA
Huedin.
Se supune la vot secret și se aprobă în unanmitate proiectul de hotărâre avizat de comisia economică
privind desemnarea comisiei de cenzori și a cenzorului supleant la SC Transim SA Huedin.
Se supune la vot secret și se aprobă cu 11 voturi pentru, dl. Consilier Kapitan Zoltan neparticipând la
vot.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de administrație
publică, privind reactualizarea componenței comisiei pentru repartizarea locuințelor, propunerile la acest

proiect de hotărâre au fost făcute de dl. Consilier Vasas Ștefan propunândul pe dl. Buzaș Istvan, Dl. Lazea
Constantin pe dl. Dongolo Csaba și dl. Matiș Horea pe dl. Kapitan Zoltan, primele două propuneri fiind
refuzate de către nominalizați.
In urma votului exprimat dl. Consilier Kapitan Zoltan este ales în acestă comisie.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia economică,
privind rectificarea bugetului local cu suma de 15.000 lei pentru realizarea proiectului tehnic de realizare a
investiției – Construire Centrala Termică la Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin.
Se supun la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia economică
privind rectificarea bugetului local cu suma de 120.000 lei.
Dl. Primar acordă lămuriri suplimenntare, arătând că pentru continuarea lucrărilor de asfaltare este
nevoie de reparația infrastructurii la apă – canal pe str. Trandafirilor, în condițiile în care Compania de Apă va
efectua lucrările, iar Consiliul Local Huedin va achita costul materialelor. Menționează că este necesară și
extinderea rețelei de apă spre Bolic iar str. Prundului va fi doar pietruită în acest moment.
Dl.Secretar Cozea Dan prezintă informarea cu privire la stadiul demersurilor pentru preluarea
amplasamentului fostei căi ferate Huedin – Călățele din Administrația Ministerului Transporturilor, în
vederea începerii proiectului pentru amenjarea unei piste pentru biciclete pe acest traseu.
Dl. Primar menționează că, Grupul de Acțiune Locală va putea accesa un proiect pentru care să fie
primită finanțarea întrucât pe acest traseu se vor mai amenaja și alte obiective turistice.
Dl. Consilier Lazea Constantin prezintă informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna iulie 2014.
La diverse dl. consilier Matiș Horea solicită permiterea accesului tuturor persoanelor care fac
Jogging la Stadionul Vlădeasa din str. A Iancu, dl. Primar menționând că se va face o solicitare Asociației
Sporitve în acest sens.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
ing. Dongolo Csaba

Secretar,
Cozea Dan

