ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26.06.2015 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. Pavel Cosmin care a întârziat, venind în timpul
ședinței.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2015 și se aprobă în
unanimitate.
Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței din data de 26.06.2015 și se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități economico –
financiare, privind aprobarea scoaterii din funcțiune a obiectelor de inventar deteriorate în valoare de 29.704,27
lei în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin, lămuriri suplimentare acordând dl secretar la solicitarea d.lui consilier
Vasas Stefan, care prezintă extras din listele de inventar transmise de Spitalul Orășenesc Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități economico –
financiare, privind aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe corporale deteriorate în valoare de
64.019,84 lei în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin, lămuriri suplimentare acordând dl secretar, care prezintă
extras din listele de inventar transmise de Spitalul Orășenesc Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se asproba in unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități economico –
financiare, privind aprobarea alocării sumei de 4.000 lei pentru participarea echipei orașului Huedin la
campionatul de fotbal în cadrul AO.R, Dl. Consilier Matiș Horea arată că nu participă la vot pentru aprobarea
acestui proiect de hotărâre, lămuriri în acest sens acordând dl. Primar, arătând că este vorba de organizarea unui
meci tur - retur cu echipa Primăriei orașului Ungheni, jud. Mureș, cât și pentru achiziționarea de ecipament
sportiv, menționând că abia după aprobarea sumei, urmând să se achite echipamentul, lămurire acordată d.lui
consilier Vasas Ștefan.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru.
D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
ecomico – financiare, privind aprobarea Contractului de Colaborare între Societatea Cultural – Patriotică ,,Avram
Iancu,, și orașul Huedin privind sprijinirea organizării manifestărilor cultural – patriotice, în perioada ianuarie –
iulie 2015 și alocarea sumei de 1000 lei din bugetul local pe anul 2015, dl. Primar acordând lămuriri în acest
sens.
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 transformării a două
posturi din asistent medical pricipal în asistent medical și scoaterea la concurs, transformarea postului de
regisrator medical principal în post de asistent medical și scoaterea la concurs, transferarea postului de
brancardier de la blocul operator la camera de gardă și scoaterea acestuia la concurs, în cadrul Spitalului
Orasenesc Huedin.
Se prezinta proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind aprobarea revocării Hotararii
Consiliului Local nr. 71/29.05.2015 prin care s-a aprobat repartizarea unei locuințe sociale, situată în Huedin, str.
Horea nr. 62, ap.6A, d.nei Cupșa Dorina.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aporbă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării unei
locuințe sociale din fondul locativ de stat, situată pe str. Horea nr. 53, ap.5, d.nei Dani Elena.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea completării listei de
priorități în repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, în sensul suplimentării cu încă trei poziții.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea unei locuințe sociale
din fondul locativ de stat, situată pe str. Horea nr. 62, ap.6A, d.lui Rostaș Robert.
Se prezintă informarea privind cererea depusă de Parohia Ortodoxă Huedin 1, privind alocarea unei
suprafețe de încă 120 mp, în spatele Bisericii din P.ța Victoriei, lamuriri acordand dl. Consilier Parpucea Emilian.
Dl. ing. Oros Iuliu arată că în anul 2011 s-au aprobat inițial 80 mp pe o lățime de 4 mp, iar prin cererea
din momentul de față s-a solicitat o suprafață cuprinzând încă 5 ml în lățime față de cei aprobați. Arată de
asemenea că suporafața solicitată la o lățime de 17,5 ml intersectează investiția aprobată și aflată în derulare

pentru asfaltarea zonei respecitve, lămuriri acordând și dl. Vasas Stefan care arată că există o hotărâre anterioră
pentru suprafața cu lăține de 4 ml de la gardul bisericii.
Dl. Primar menționează că s-a cerut punctul de vedere al Protopopiatului vizavi de această cerere,
menționând că se insistă din nou de către Parohia 1 Huedin cu această cerere. Menționează că zona solicitată face
parte dintr-un proiect pentru asfaltarea zonei, respectiv amenajarea cu dale și asfalt, arătând că nu poate fi
modificat proiectul conform cererii parohiei. Arată de asemenea că părerile sunt împarțite în cadrul bisericii,
reprezentanții acesteia ne fiind consecvenți în ceea ce vor să facă, iar Parohia I Huedin trebuind să respecte
disciplina ierarhică prin consultarea propropopiatului cu privire la această investiție, în condițiile în care terenul
poate fi atribuit doar pentru construirea unei biserici, în caz contrar nu pate fi alocat, iar orce viziune ar avea
protopopiatul este greu de schimbat proiectul demarat pentru asfaltarera zonei respective, lămuriri acordând și dl.
Consilier Lazea Constantin arătând că protopopiatul trebuie să decidă în această problemă.
D.na Consilier Șaitiș Cristina consideră că nu este corect formularea din cererea parohiei, de,, mulțumire
în fața enoriașilor,, considerând că cererea trebuia să fie neutră.
Dl. Consilier Vasas Stefan apreciează că, consiliul local anterior a aprobat odată prima cerere
dovedind buna intenție.
Dl. Primar este de părere că se vor transmite mesaje contradictorii după aceste discuții menționând că
este un proiect în derulare.
D.na Cozea M arinela că a fost menționată situația însă niciodată nu sa spus exact de către solicitant ce
anume se doreste.
Dl. Consilier Susila Valentin arata că inițial s-a cerut terenul pentru o magazie, iar acum se cere altceva,
în condițiile actuale nu se poate modifica.
D.na Vicerimar consideră că zona respectivă face parte din lista de investiții deja aprobată pentru
asfaltare și nu mai poate fi modificată.
Dl. Ing. Oros Iuliu prezintă informarea cu privire la stadiul demersurilor privind transferul terenului în
vederea pistei de biciclete pe traseul Huedin – Călățele arătând că a avut loc o întâlnire cu, comisia desemnată de
Regionala C.F.R Cluj, aparând unele diferențe a suprafețelor de teren destinate acestui proiect, lămuriri
suplimentare acordând dl secretar în sensul că se vor face demersuri către Regionala C.F.R în vederea clarificării
acestor aspecte.
D.na Consilier Edves Laura prezinta informarea cu privire la îndeplinire H.C.L pe luna iunie 2015.
La diverse dl. Consilier Vasas Stefan propune procurarea unor jucării pentru Grădinița din str. Horea și
amenajarea cu topogane a curții acesteia.
Dl. Consilier Lazea Constantin solicită efectuarea unor lucrări de curățenie în cimitir cât și ridicarea
tomberoanelor cu deșeuri, respectiv efectuarea curățeniei în zona mormintelor.
Dl. Consilier Sucilă Valentin solicită în problema curățeniei să se implice și preoții, iar dl Primar
menționează că ar trebui studiată posibilitatea asigurării administrării cimitirelor de către parohii, arătând că
oricăte lucrări ar fi făcute vor fi nemulțumiri, neprimindu-se nici un sprijin din partea bisericilor pentru cimitire.
Menționează de asemenea că sa încercat sistematizarea cimitirului vechi, prin lucrările ce se execută în
acest moment.
Din acest moment participă la ședința și dl. Consilier Pavel Cosmin.
Dl. Matiș Horea menționează că în această problemă sunt schimbări în bine.
Dl. Primar consideră că în urma lucrărilor efectuate la cimitir, de sărbătoarea luminației totul va fi în
regulă. Arată de asemenea că viitoarea ședință a Consiliului Local va fii în 31 iulie 2015.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat prezentul
proces verbal.
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