ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 9.12.2014 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 13, absenti 2, dna Viceprimar și dl. Sucila Valentin care a venit
la sedinta incepand cu discutarea PH privind aprbarea Strategiei orasului Huedin 2015 – 2020.
Dl. Secretar solicita aprobarea introducerii pe ordinea de zi a 3 Ph privind rectificarea bugetului pe
naul 2014 suma de 103.000 lei, a rectificari ibugetului local p cu 790.000 lei, respectiv de aprobare a folosirii
cu titlu gratuit a viitorului concesionar a Serviciului de Distributie Gaze Naturale , a terenului proprietate
publica a orasului Huedin , respectiv a dreptului de uz si servitut asupra terenurilor si a altor bunuri de
propriuetate publica a activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea caspacitatilor ,
pe durata lucrarilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare si intretinere, toate obiectivele
aferente sistemului de distributie a gazelor naturale.
Se supune la vot Ordinea de zi inclusiv cu introducerea celor 3 PH si se aproba in unanimitate.
Se supune la vot si se aprobă în unanimitate aprobarea bugetului local cu suna de 80.000, lamuriir
suplimentare care mentionează că este vorba de suplimnetarea creditelor pentu scoli.
Se supune la vot proiectul de hotărâre avizat de comisia economică privind aprobarea rectificarii
bugetului local cu suma de 84.331 lei , lamuriir acordad d.na dir. P care arata ca este vorba despre alocari de
sume de la CJ pentru reparatii str. Postei .
Se supune la vot proiectul de hotărâre avizat de comisia economică privind aprobarea rectificarii
bugetului local cu suma de 790.000 lei d.na dir acordand lamuriir aratand ca sunt sume primite pentru
acordare drepturi salariale la profesori in urma unor sentinte judecatoresti.
Se supune la vot proiectul de hotărâre avizat de comisia economică privind aprobarea rectificarii
bugetului local cu suma de 103.000 d.na dir acordan lamuriri aratand ca este vorba de asezari intre aliniate
bugetare.
Dl. Secretar prezinta Ph avizat de comisia de urbanism privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a
viitorului concesionar a Serviciului de Distributie Gaze Naturale , a terenului proprietate publica a orasului
Huedin , respectiv a dreptului de uz si servitut asupra terenurilor si a altor bunuri de propriuetate publica a
activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea caspacitatilor , pe durata lucrarilor de
dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare si intretinere, toate obiectivele aferente sistemului de
distributie a gazelor naturale, lamuriir acordand dl. Primar care mentioeaza ca această lucrare urmeaza să fie
scos la licitatie in lun lunile februarie – martie 2015.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a orașului
Huedin, în perioada 2015 – 2020, lămuriri acordând dl Viorel Stanică ca reprezentant al firmei ce a realizat
Planul Strategic de dezvoltare a orasului Huedin.
Dl. Pavel A in calitate de coautor informeaza pe dl. Consilier Matis Horea aratand că vechiul Plan
Strategic a fost bine realizat pentru acea perioadă, aratand că ac noul Plan strategis cuprinde proiecte raliste
care pot fi realizate.
Raspunde de asemenea d.lui Buzas aratand că in analiza SWOT sunt cuprinse vulnerabilitatile si
riscurile cu privire la dezvoltarea orasului, inclusiv zone pentru protectia mediului.
Se supune la vot PH si se aproba in unanimitate.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.
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