ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 18.12.2014 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, Dongolo Csaba, Farkaș Marius, Șaitiș Cristina și
delegat sătesc Barta Attila.
Se supune la vot procesul verbal al ședintei din data de 28.11.2014 și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal al șeinței din data de 09.12.2014 și se aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar solicită aprobarea introducerii pe ordinea de zi a 2 proiecte de hotărâri privind
aprobarea reactualizării valorilor de inventar, a bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Huedin,
din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin, respectiv de aprobare a valorii de inventar al obiectivului ,,Centrul
Civic,, al orașului Huedin, înscris în domeniul public al orașului Huedin (în suprafață de 12.730 mp), și
radierea poziției nr. 54 din Inventarul domeniului public al orașului Huedin (parcul central în suprafață de
2.500 mp).
Se supune la vot ordinea de zi inclusiv cu introducerea celor 2 proiecte de hotărâri și se aprobă în
unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
economico – financiare privind bugetul de venituri proprii și subvenții consolidat pe anul 2014 al UAT
Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotarare avizat de comisia de cultură,
sănătate a programului manifestărilor culturale, organizate în perioada 18 – 31.12.2014.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de învățământ,
cultură, pentru avizarea rețelei școlare a unităților de învățământ care vor funcționa la nivelul orașului
Huedin, în anul școlar 2015 – 2016, cu un amendament în sesnul că, Inspectoratul Județean Școlar printr-o
adresă ulterioară ședinței comisiei, a introdus pe această listă și Clubul Copiilor Huedin, în vederea aprobării
rețelei școlare.
Se supune la vot și se aproba în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de sănătate,
învățământ, cultură, sănătate, privind scoaterea la concurs a unui post de îngrijitoare de curățenie vacant in
cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unnaimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de aprobare a
reactualizării valori inventar care aparțin domeniului public al orașului Huedin din cadrul Spitalului
orășenesc Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre a obiectivului ,,Centrul Civic,, al orașului Huedin înscris în
domeniul public al orasului Huedin (in suprafata de 12730 mp), și radierea pozitiei nr. 54 din Inventarul
domeniului public al orasului Huedin( parcul central in suprafata de 2500 mp).
Dl. ing. Oros Iuliu prezintă informarea cu privire la stadiul lucrărilor pentru realizarea Planului
Urbanistic General, arătând că din 32 avize necesare mai trebuie obținute doar 7, existând probeleme din
acest punct de vedere la Ministerul Agriculturii.
Dl. Brândaș Marian prezintă informarea cu privire la activitatea asistenților personali pentru
persoane cu handicap.
D.na Consilier Edveș Laura prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului
Local pe luna Noiembrie 2014.
La diverse dl. Consilier Sucilă Valentin își exprimă nemulțumirea despre unele situații, în care
activitatea Consiliului Local Huedin nu este prezentată în mod corect, mai ales la școli.
Dl. Primar informează cu privire la desfășurarea programului dedicat sărbătorilor de iarnă.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.
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