ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29.05.2015 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, absenți 1 dl. Kapitan Zoltan care a întârziat, venind în timpul
ședinței.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24.04.2015 și se aprobă în
unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20..05.2015 și se aprobă în
unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan prezintă cele trei proiecte de hotărâre pentru care s-e solicită introducerea pe
ordinea de zi, proiecte avizate de comisiile de specialitate privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Transim SA Huedin pe anul 2015, proiect de hotarare privind aprobarea dezafectării construcției ,,Clădire
cu o cameră transcrieri” dată în folosință în data de 01.01.1980, cuprinsă în domeniul privat al orașului Huedin,
cu valoarea de 19136,40 lei, amplasarea și reconstruirea imobilului -Clădire cu o cameră transcrieri, pe un teren
în interiorul oborului de animale, proprietate a orașului Huedin, în vederea deservirii activității cabinetului
medical-veterinar al Direcției Sanitar Veterinare Cluj, a cheltuelilor aferente reconstruirii imobilului - Cladire cu
o cameră transcrieri pe un teren în interiorul oborului de animale din bugetul local al Orasului Huedin, și a
închirierii terenului de 21,78 mp., proprietate a firmei SC CUIB PROJECT SRL pe care se află construcțiaclădire, cu o camera transcrieri, pe perioada determinată până la 31.12.2015, respectiv până la data reconstruirii
construcției, și proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de atribuire în evaluarea ofertelor pentru
desemnarea, în urma procedurilor prevăzute de O.U.G nr. 34/ 2006, privind achizitiile publice, a operatorului
Serviciului de Salubrizare a Orașului Huedin.
Se supune la vot ordinea de zi inclusiv introducerea celor trei proiecte de hotărâri și se aprobă în
unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități economico –
financiare, privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Orasului Huedin, aducând lămuriri
suplimentare arătând că Regulamentul vizează doar activitățile prevăzute la art.1, lit.a, b, menționând că
procedura va demara pentru aceste activități, solicitând un amendamant în acest sens. Menționează de asemenea
că regulamentul serviciului cuprinde și alte activități, în momemtul de față procedura demarată vizând doar
colectarea și transportul deșeurilor. Menționează de asemenea că în cadrul comisiei de organizare a licitației dl.
expert Marius Dâmbeanu va avea statut de membru al comisiei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele semnate și se aprobă cu 13 voturi pentru și o
abținere Farkaș Marius.
Se prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate, privind aprobarea procedurii de
delegare a gestiunii prin licitație publică deschisă în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii prin
concesiune, al serviciului public de salubrizare a orașului Huedin, pentru activitățile de colectare și transport.
Dl. Consilier Dondolo Csaba menționează că nu este de acord cu scoaterea la licitație a serviciului de
salubrizare, fiind nemulțumit că nu se sprijină activitatea SC Crișul Huedin SA, în condițiile în care taxa de
salubrizare este achitată doar de 5.400 persoane, aspecte subliniate și de dl. Consilier Farkaș Marius, care
consideră că intenționat s-a falimentat SC Crișul Huedin SA.
Dl. Consilier Kapitan Zoltan participă la ședința din acest moment.
Dl. Consilier Parpucea Emilian nu împărtășește părerea d.lui consilier Farkaș Marius.
D.na Viceprimar acordă detalii cu privire la situația SC Crișul Huedin SA, arătând că în condițiile
actuale aceasta nu mai poate obține licența de operare, întrucât vechea licență a expirat în anul 2014.
Menționează că în octombrie 2014 s-a hotărât prelungirea contractului de delegare, însă sociatatea nu a obținut
licență, în momentul de față societatea depunând documentația doar pentru obținerea licenței în vederea
participării la licitație, conform concluziilor unei adrese a A.N.R.S.C București. Menționează că, conform
prevederilor legale, serviciul de salubrizare poate fi prestat doar de un serviciu propriu creat în cadru primăriei
sau prin parcurgerea etapelor de delegare a gestiunii către un operator autorizat, singura variantă posibilă de
altfel. Acordă lămuriri suplimentare cu privire la prevederile regulamentului, arătând că trebuie instituită o taxă
specială care va fi achitată de către toate persoanele ce nu dețin contract de salubrizare, taxă a cărui cuantum nu
poate fi mai mare decat taxa în sine, făcând trimitere la prevederile art. 82, 91 din regulament. Acordă lămuriri

d.lui consilier Dongolo Csaba, arătând că s-au luat în calcul un număr de 9.300 persoane beneficiare al
serviciului, urmând a fi scos serviciul la licitație, cu aplicarea prevederilor OUG 34/2006. Răspunde d.lui
consilier Vasas Ștefan arătând că prețul taxei de salubrizare va fi stabilit de ANRSC.
D.na viceprimar solicită introducerea unui amendament cu modificarea art.17 în conformitate cu art. 82,
91 din Regulament.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul menționat și se aprobă cu 14 voturi pentru și o
abținere, Farkaș Marius.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare al
serviciului public de salubrizare al orașului Huedin și se aprobă cu 13 voturi pentru și 2 abțineri, Dongolo Csaba,
Farkaș Marius.
Se supune la vot și se aporobă cu 13 voturi pentru și 2 abțineri Dongolo Csaba, Farkaș Marius, proiectul
de hotărâre privind Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului public de salubrizare al orașului Huedin.
Se supune la vot și se aporobă cu 13 voturi pentru și 2 abțineri Dongolo Csaba, Farkaș Marius proiectul
de hotărâre privind aprovarea Caietului de sarcini privind delegarea serviciului public de salubrizare al orașului
Huedin.
Se supune la vot și se aporobă cu 13 voturi pentru și 2 abțineri Dongolo Csaba, Farkaș Marius,
proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de prestare a serviciului public de salubrizare al orașului
Huedin.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de organizare a licitației în
vederea desemnării operatorului serviciului de salubrizare al orașului Huedin.
Dl. Danciu Florin propune să fie desemnate 2, 3 persoane ca rezerve în cadrul membrilor comisiei, dl.
secretar acordă lămuriri suplimentare.
D.na Viceprimar propune ca membrii de rezervă pe dl. Lung Ioan și pe d.na Ficuț Ligia.
De asemenea propune un procent de 5% + TVA pentru asigurarea garanției de bună execuție a
contractului , propunere cu statut de amendament care se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi pentru și o
abținere Farkaș Marius.
Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi pentru și 2 abțineri, Dongolo Csaba și Farkaș Marius,
proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului orașului Huedin, pentru seemnarea contractului de
delegare a gestiunii sertviciului de salubrizare al orașului Huedin.
Dl. Consilier Dreve Ioan î-și exprimă nemulțumirea cu privire la obținerea celor 2 consilieri, iar dl.
Vasas Stefan menționează că cei doi nu trebuie să dea explicatii cu votul.
Dl. Consilier Dongolo Csaba arată că și-a spus părerea fiind de partea SC Crișul și nu este de acord cu
procedura licitației.
D.na Viceprimar solicită să fie citească Legea 51/2006 a serviciiliului public, consiliul local fiind
răspunzător de acest serviciu, solicitând consilierilor să vină cu soluții în acest sens. Răspunde d.lui Buzas Istvan,
arătând că serviciile publice nu pot fi atribuite decât prin contract de delegare a serviciului, operatorul trebuind
pentru obținerea licenței să prezinte acest contract la ANRSC.
Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi și o abținere proiectul de hotărâre privind aprobarea
prelungirii liniei de credit a SC Crișul Huedin SA.
Dl. Consilier Dreve Ioan nu participă la discutarea proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii la
concurs a două posturi la Spitalul orasenesc Huedin care se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi pentru.
Se supune la vot și se aporobă în unnaimitate proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L nr. 60/2015
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale
din str Horea nr. 62, ap.6.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe
sociale din str Horea nr. 53 , ap.4.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea radierii din
inventarul domeniului public, a unor elemente de infrastructură aferente utilităților de apă și canalizare scoase
din uz.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea introducerii în
inventarul domeniului public al orasului, a unor elemente de infrastructură aferente utilităților de apă și
canalizare scoase din uz.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea Inventarului
Domeniului Public al orașului Huedin la 31 .05.2015.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare
a funcțiilor publice pe anul 2015.
Dl. Secretar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de atribuire în evaluarea ofertelor
pentru desemnarea, în urma procedurilor prevăzute de O.U.G nr. 34/ 2006, privind achizițiile publice, a
operatorului Serviciului de Salubrizare a Orașului Huedin.

D.na Viceprimar acordă lămuriri cu privire la o redevența de 15.000 lei/an, capacitatea de transport,
tarife diferențiate, nivelul redevenței, indicele de eficiență energetică, aspecte tehnice, garanții, respectiv durata
delegării serviciului de 5 ani, cu o clauză de încetare în funcție de delegare a serviciului prin ADI – ECO
METROPOLITAN CLUJ.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru și 2 abțineri Dongolo Csaba,
Farkaș Marius.
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre privind situația cabinetului medical veterinar ce deservește
activitatea oborului de animale, dl. Primar acordă lămuriri menționând că, clădirea veche nu se află pe terenul
primăriei și a fost construit pe terneul unei societăți private.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului SC
Transim SA pe anul 2015.
D.na Viceprimar solicită ca SC Crișul Huedin SA să prezinte bugetul și situațiile financiare consiliului
local iar dl. Primar solicită să se comunice ce măsuri a luat SC Crisul Huedin SA privind structura de personal,
solicitând de asemenea d.lui Tămaș să verifice și să prezinte un raport cu activitatea SC Crișul Huedin SA,
arătând că va fi organizată o ședință extraordinară privitoare la SC Crișul Huedin SA.
D.na Director economic informează că în data de 08.06.2015 Serviciul de Administrare Fiscală Huedin,
va organiza o licitație pentru vânzarea unei autogunoiere aparținând SC Crișul Huedin SA.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți și a doi supleanți ai C.L.H în
comisia de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului de manager la Spitalul Orășenesc
Huedin.
D.șoara Consilier Cozea Marinela o propune pe d.na Ghițea Eufemia iar dl. consilier Dreve Ioan
propune pe d.na Gligan Rodica, pentru desemnarea celor doi reprezentanți, iar pentru membri supleanți d.na
consilier Șaitiș Cristina il propune pe dl. Pavel Cosmin iar d.na Viceprimar pe d.na Khiș Margdalena.
In urma votului secret exprimat sunt desemnate persoanele menționate anterior astfel :
Ghițea Eufemia cu 11 voturi pentru și 4 împotrivă, Gligan Rodica, cu 14 voturi pentru și 1 împotrivă, Pavel
Cosmin cu 14 pentru 1 împotrivă, Kis Margalena 11 pentru , 4 împotrivă.
Se desemnează prin vot secret d.na Viceprimar Giurgiu Marinela, ca reprezentantul C.L.H în comisia de
jurizare a unui concurs al Asociatiei Actived 2013, cu 14 voturi pentru și 1 împotrivă.
Sunt desemnați prin vot secret cei doi membrii supleanți în comisia de organizare a licitației pentru
desemnarea operatorului serviciului de salubriazare al orasului Huedin în persoana d.nei Ficuț Ligia cu 10 voturi
pentru, 5 împotrivă, respectiv dl. Lung Ioan cu 13 voturi pentru și 2 împotrivă.
D.na Consilier Edveș Laura prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local
pe luna aprilie 2015.
Dl. Prof. Sobec Georghe invită consilieri i să participe la Gala Premiilor de Excelentă ,,PAȘI SPRE
VIITOR,,.
Dl. Primar informează despre contestațiile depuse la licitația pentru desemnarea firmei care va realiza
lucrări de asfaltare pe unele străzi din oraș. De asemenea informază despre prelungirea în urma unor contestații și
a procedurii pentru investiția în amenajarea unor camere video pentru monitorizarea circulației auto și pietonal.
Răspunde d.lui Vasas cu privire la lucrările care vor trebui executate pe str. Gării - intersecție cu strada Vladeasa.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat prezentul
proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Parpucea Emilian

Secretar,
Cozea Dan

