ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30.09.2014 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 Parpucea Emilian.
Dl.Consilier Dongolo Csaba supune la vot Provesul Verbal al ședinței ordinare din data de
29.08.2014 care se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Ordinea de zi , mentionand ca proiectele de
hotarari privind desemnarea reprezentantilor in CA si CAC la scoli vor fi discutate la sfarsitul
sedintei.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de
specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2014 cu suma de 26.000 lei
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de
specialitate privind aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de intretinere a curatieiniei de pe
spatiile publice din oras.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de
specialitate privind aprobarea alocarii sumei de 50.000 pentru campania de sterilizare si
micrtocipare a cainilor, periopada sept. 2014 – 2015.
Dl. Consilier Buzas Istvan consideră că persoanele care dețin cîini ar trebui să-și ducă câinii
la sterilizat .
Dl consilier matis mentioneaza ca aceastaactiune este o reactie la sesizările cetatenilor
fiind un rim pas la rezolvarea acestei probleme.
Dl Primar arata ca prin actiunea desfasurata au fost sterilizati si microcipati cca 360 caini,
iar dl Farkas mentioneaza că problema câinilor trebuie rezolvata.
Dl, Buzas Istvan mentioneaza că au fost cazuri cand sau adus caini din alte localitatii .
D.na consilier Cristina Saitiș mentioneaza ca au fost sterilizati si cainii fara stapân care nu
se vor mai inmulți.
Dl Primar mentioneaza că rezolvarea problemei cainilor comunitari a stat in att. Inca de naul
trecut, insă fondurile bugetare nu permiteu amenajarea de adaposturi la standardele prevazute de lege in
condițiile in care trebuia asigurate atat adposturi, hrana inclusiv dispensar veterniar pentru caini. De
asemenea fondurile nu permit angajarea de spersonal specializat in prinderea cainilor , cumpararea de
masini speciale in acest sens , iar la nivelul jud. Cluj, doar municipiul Cluj Napoca isi permite astfel de
cheltuieli. S-a incercat identificarea de firme care să poata face serviciile de carisaj dar nu s-au gasit. De
asemenea cabinetul medical veteriar al d.lui dr. Vlad M a facut o ofertă pentru servicii de microcipare insa
problema înmulțirii cainilor vagabonzi nu putea fi rezolvata doar prin aceasta operatiune. Arata de
asemenea ca pentru rezolvarea problemei cainilor inclusic a acelor comunitari este nevoie atat de
sterilizare cat si se microcipare, aceste servicii urmand să fie achitate in anul 2015, populatia
putand fi multumita ca aceasta actiune derulata si-a aratat roadele.
Se supune la vot PH si se aproba cu 13 pentru si 1 impotriva Buzas.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de
specialitate , privind aprobarea indemnizariei membrilro CA la SC transim SA Huedin.
Dl. SecretarL SECRETAR cOZEA RASPUNDE D.LUI vASAS CA ,CUANTUMUL PROPUS este in
concordanță cu posibilitatile materiale ale societatii, dl Primar mentionand ca suma este mica.
Dl matis arata ca in situatia in care veniturile societatii vor fi substantiale se poate reveni
la suma propusă.
Se prezinta ...............supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat
de comisia de specialitate privind aprobarea achizitonarii unor cantitati de rumegus si deseuri din
lemn de catre SC Transim SA.
Dl Vasas Staefan porpune o conducere provizorie la Sc transim SA.
Dl Primar mentioneaza că problema termiei trebuie rezolvată intrucat SC Crisul Huedin SA
are datorii de cca 5 miliarde lei . Arata de asemenea ca a fost demarata procedura de selectie a

noului operator a serviciului de termie , procedura care in cel mai rau caz poate ajunge undeva in
luna noiembrie, prin parcurgerea a trei etape, la prima dintre ele neprezentandu-se ncii o firma
interesata .
Mentioneaza că
Sc Transim va participa la licitatia privind desemnarea
operatorului iar daca va castiga aceasta licitatie va folosi rumegusul pentru producerea ag. Termic,
iar in caza contrar aceasta materie prima o va valorifica prin vanzare cu un profit de 5 % fimei
castigatoare. Mentioneaza ca in 18,10.2014 este termenul limita pentru a doua licitatie iar daca se
va adjudeca firma castigatoare va face abgajari si dupa cxa 10 zile centrala va putea functiona,
trebuind creat un stoc de rumegus in acest sens.
Dl consilier Matis Horea arata ca trebuie rezolvata problema caldurii intrucat dupa
15.10.2014 poate să apara inghețil.

D.na Consilier Dongolo prezintă PH avizat de comisia de adm. privind aprobarea inchieireii
unui spatiu pe str. Horea nr. 1, a caietului de Sarcini si a modelului contractului de inchiriere.
Se supune la vot PH si se aproba in unanimitate.
Dl Dongolo Csaba prezinta Ph avizat de comisia de inv .sanatate privind aprobarea
transformarii postului de ingrijitoare curatenie din cadrul sectiei de pediatrie și scoaterea la
consur a postului.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate.
Dl Dongolo Csaba prezinta Ph avizat de comisia de inv .sanatate privind aprobarea
cofinantarii obiectivelor de investitii la Spitalul Orasenesc Huedin in perioada 2015 – 2018.
Dl primar acordă lamuriri suășlimentare aratand ca , Consiliul doar financtează investitiile
cu 3, respectiv 5 %.
Se supune la vot PH si se aporba in unnaimitate.
Dl Dongolo Csaba prezinta Ph avizat de comisia de inv .sanatate privind aprobarea
inchirierii unui spatiu in cadrul Policlinicii a, caietuui de Sarcini si a modelului Contractului de
inchiriere.
Se supune la vot PH si se aproba in unanimitate.
Dl Primar prezintwa informarea cu privire la stadiul realizarii PUG, aratand că mai sunt
necesare câteva avize care ar trebui obtinute pana februarie 2015 data la care trebuie aprobat
PUG,
Dongolo prezintaPH avizat de comsiia de invatamant cultura privind aprobarea cuprinderii
in reteua scolara a orasului HuedinPentru anul scolar 2014 – 2015 , a Scolii Postliceale Henri
Coandă .
Se supune la vot si se aproba in unanimitate.
Dl Consilier Edves laura prezinta informarea privind îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local
pe luna august 2014.
Dl. Comnsilier Farkas Marius nu a mai participat la lucrarile sedintei.
La proiectul de hotarare privind aprobarea desemnării reprezentantilor Consiliului Local
Huedin in Consiliul de Administrație, respectiv in CAC la Liceul Teoretic O. Goga Huedin, D.na
Viceprimar propune in Consiliul de Administratie pe d.na prof. Șaitiș Cristina, d.na prof. Stîngă
Mariana, d.na prof. Eger Eniko iar în CEAC pe dl prof Rus Ioan .
Dl.dl. Vasas Istvan o propune pe d.na Buzaș Fekete Maria.
In urma votului secret exprimat reprezentanții Consiliului Local Huedin in Consiliul de
Administrație sunt: Șaitiș Cristina 11 voturi , Stîngă Mariana cu 11 voturi, Eger Eniko cu 9 voturi ,
Buzas Fekete Maria 5 voturi, iar în CEAC reprezentantul Consiliului Local este dl. Prof Rus Ioan cu
13 voturi.
Nu au participat la vot dupa caz, cand au fost propusi, d.nii consilieri M atis Horea, Saitis,
Edve, Cozea M, Pavel Cosmin

La proiectul de hotarare privind aprobarea desemnării reprezentantilor Consiliului Local
Huedin in Consiliul de Administrație , respectiv in CAC la Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin,

La proiectul de hotarare privind aprobarea desemnării reprezentantilor Consiliului Local
Huedin in Consiliul de Administrație , respectiv in CAC la Gradinita Prichindeii Veseli Huedin,
La proiectul de hotarare privind aprobarea desemnării reprezentantilor Consiliului Local
Huedin in Consiliul de Administrație, respectiv in CAC la Clubul Copiilor Huedin, sau facut
propuneri in CA Topai Ioan, Levente laczi, Matis Horea iar in CAC Andrescu Andreea.
Intrucat dl Topai și Matis au obtinut 4 voturi fiecare, sa trecut la reptarea votului la care dl
Matis Horea a obtinut 9 voturi, Topai 2 voturi, dl. Matis

La proiectul de hotarare privind aprobarea desemnării reprezentantilor Consiliului Local
Huedin in Consiliul de Administrație, respectiv in CAC la Scoala Postliceala Henri Coandă, d.na

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

