ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30.07.2015 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 15.
Se psupune la vot Procesul Verbal al ședinței din data de 26.06.2015 și se aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar solicită introducerea pe ordinea de zi a 5 proiecte de hotărâre avizate de comisile de
specialitate, privind aprobarea completării cap. V din Regulamentul de organiozare și funcționare a adminsitrației
pieței și oborului, prin introducerea a 3 puncte noi, aprobarea dezmembrării parcelei pe care este amplasat
depozitul de deșeuri urban neconform, înscris în C.F 52899 Huedin, cu nr. cadastral 52899, Huedin în două
parcele, aprobarea modificării și completării poziției 17 din Organigrama și Statul de Funcții al Aparatului de
Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea funcției publice din referent clasa III, grad
profesional superior, în funcție publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional asistent, în cadrul
compartimentului contabilitate, aprobarea modificării și completării poziției 44 din Organigrama și Statul de
Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea funcției contractuale
din referent I A, în funcția contractuala de inspector de specialitate gradul I, în cadrul Biroului Public Comunitar
Local de Evidența Persoanelor Huedin, respectiv aprobarea alocării sumei de 2.000 lei, pentru organizarea
Zilelor Culturale ,,Szent Istvan ,, în orașul Huedin.
Se supune la vot Ordineaa de zi inclusiv cu cele 5 proiecte de hotarare și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție
bugetară la 30.06.2015.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3.000
lei pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și masă a echipei de fotbal care participă la turneul în cadrul Cupei
Orașelor, cu meciuri în orașele Seini și Baia Sprie, proiect avizat de către comisia economica.
Se supune la la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din gestiune a
unor bunuri și obiecte de inventar din cadrul Primăriei Orașului Huedin, proiect avizat de comisia economică.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli privind aprobarea rectificării bugetului Spitalului orașului Huedin cu suma de 7.167 lei,
proiect avizat de comisia economică.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 171/2014,privind suprafețele de teren aferente viitorului amplasament al pistei de biciclete Huedin Călățele.
Dl. Oros Iuliu acordă lămuriri d.lui Vasas Ștefan în sensul că diminuarea suprafeței aprobate inițital se
datorează amplasamentului prea apropiat de zona de siguranță a liniei ferate 300.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind
aprobarea efectuării demersurilor în vedrea completării numărului de membrii în Consiliul de Administrație la
SC Crișul Huedin SA.
Dl. Primar acordă lămuriri d.lui Vasas Ștefan arătând că va prezenta la sfârșitul ședinței o informare cu
privire la stadiul investiției ECO – METROPOLITAN CLUJ, de amenajare a rampei de deșeuri neconforme
județene.
D.na Viceprimar arată că este necesară parcurgerea procedurii pentru desemnarea celor doi membrii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării contractului
de închiriere 8280/2012 respectiv schimbarea locației la o altă adresă, proiect avizat de comisia de administrație
publică care se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării în locuință
socială a spațiului situat în str. Tăbăcarilor nr. 1, a suprafeței și valorii de inventar al acestuia cât și de

introducere la poz. 636 din inventarul domeniului public a acestuia, proiect avizat de comisia de administrație
publică.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L nr.
72/2015, și aprobarea repartizării locuinței situată în Huedin str. Tăbărarilor nr. 1 d.nei Teuca Ofelia, proiect
avizat de comisia de administrație publică.
Dl. Handraluca Mircea arată că nu ar fi oportună aprobarea acestui proiect întrucât și alți chiriași ar dori
să facă schimb de locuință.
Dl. Secretar menționează că un proiect de hotărâre inclus pe ordinea de zi care nu a fost retras înaintea
aprobării ordinei de zi, nu mai poate fi retras ulterior, urmând să fie votat sau eventual mânat.
Dl Primar acordă lămuriri suplimentare privitoare la această locuință menționând că persoanei în cauză
ia fost deja repartizată o locuință pe str. Horea, susținând respingerea proiectului de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre neefiind nici un vot pentru, au fost 14 voturi împotrivă și o
abținere dl, Dongolo Csaba, proiectul de hotărâre ne adoptându-se.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L
nr.88/2015 și repartizarea locuinței sociale din P.ța Victoriei 26 ap.1, d.lui Rostaș Robert, avizat de comisia de
administrație publică, proiect care se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru învățământ,
sănătate, privind aprobarea transformării unui post de asistent medical principal PL în asistent medical PL și
scoaterea la concurs la acestui post.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică privind
aprobarea completării cap. V din Regulamentul de organiozare și funcționare a adminsitrației pieței și oborului,
prin introducerea a 3 puncte noi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică privind
aprobarea alocării sumei de 2.000 lei, pentru organizarea Zilelor Culturale,, Szent Istvan,, în orașul Huedin.
Dl. Primar menționează că s-a omis cuprinderea în Calendarul Casei de Cultură.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administratia publică
privind aprobarea modificării și completării poziției 17 din Organigrama și Statul de Funcții al Aparatului de
Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea funcției publice din referent clasa III, în funcția
publică de execuție de inspector clasa I, la compartimentul contabilitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administrație publică
privind aprobarea modificării și completării poziției 44 din Organigrama și Statul de Funcții al Aparatului de
Specialitate al Primarului orașului Huedin, prin transformarea funcției contractuale din referent I A, în funcția
contractuală de specialitate gradul I, în cadrul SPCLEP Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Parpucea Emilian prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbanism, privind
aprobarea dezmembrării parcelei pe care este amplasat depozitul de deșeuri urban neconform, în două parcele.
Dl. Ing. Oros Iuliu acordă lămuriri suplimentare arătând că a discutat cu SC Nord Conforest, firmă care
a câștigat contractul de închidere a rampei, că ar exista o porțiune care este afectată de lucrările de închidere,
fiind prea aproape, si urmând să fie dezmembrată din terenul inițial, suprafața în cauză având 926 mp., care va
rămâne înscrisă tot în domeniul public.
Dl. Primar acordă lămuriri în legătură cu informarea legată de un incident petrecut la Spitalul orășenesc
Huedin, și demersurile făcute în acest sens de către Direcția Protecției Copilului , DSP, respectiv Comitetul
director al Spitalului care au investigat acest incident.
Dl. Consilier Farkaș Marius a solicitat I.P.J Cluj să se sesizeze în acest caz arătând că va solicita și o
poziție a managerului pentru afirmațiile făcute că respectivul incident nu a fost înregistrat la camera de gardă,
apreciind că sunt minciuni care se vor tranșa în instanță.
Dl. Oros Iuliu informează despre istoricul cererilor depuse de Biserica Ortodoxă Română arătând că
inițial a fost solicitată o suprafață de 80 mp., cu 4 m lățime, la care a fost anexată o schiță a construcției. Ulterior
a mai solicitat încă 5 m lățime pentru o sală de mese, însă în cerere era trecută o casă parohială.
Dl. Consilier Parpucea Emilian memționează că nu a fost clar ce anume solicita Biserica.
Dl. Consilier Sucilă Valentin menționează că inițial s-a solicitat terenul pentru construirea unei magazii,
ulterior sa cerut altceva, și sa solicitat aprobarea de la forul superior. Ulterior sa cerut teren pentru casa parohială,
însă un astfel de teren există în cadrul Protopopiatului. Dl. consilier Sucilă Valentin apreciază că în jurul
Catedralei nu pot fi construite locuințe.
Dl. Secretar răspunde d.nei Viceprimar că până la momentul ședinței nu s-a primit răspuns din partea
Protopopiatului.

Dl. Consilier Sucilă Valentin și dl. Consilier Lazea Constantin solicită să se anexeze răspunsul
Mitropoliei Clujului, privitor la cererea bisericii, solicitând și o părere acestui for superior cu privire la
exprimarea din prezenta scrisoare a parohiei, care aduce jigniri și amenințări de natură să creeze o strare de
conflict în comunicate. Consideră că părintele ar fi trebuit să vină la o discuție în cadrul ședintei Consiliului
Local, în semn de respect și să-și susțină poziția.
Dl. Consilier Parpucea Emilian consideră că scisoarea parohiei este prea mult față de felul cum se
adresează, solicitând să fie sesizată Mitropolia.
D.na Consilieră Șaitiș Cristina solicită să se ia lucrurile treptat, propunând discuții și să fie înțelepți
până la capăt.
Dl. Consilier Sucilă Valentin propune transmiterea reclamației Parohiei la Mitropolia Clujului pentru ași exprima părarea.
Dl. Consilier Farkaș Marius solicită să fie omis de la acest demers.
D.na Consilier Cristina Șaitiș apreciază că nu este bine să se adreseze direct Mitorpoliei, lucrurile să se
ia trepat fără conflicte, fiind o situație delicată, păstrându-se echilibru și ierarhiile.
Dl. Primar menționează că trebuie un răspuns la această scrisoare.
D.na. Consilier Șaitiș Cristina menționează că ar trebui dat un răspuns, raportat și la cererile depuse
anterior, cu sumele solicitate și cele alocate.
Dl. Primar citează din scrisoarea Parohiei accentuând tonalitatea acesteia, aratând că va comunica
Bisericii toate sumele alocate în timp, fiind nemulțumit de ,, boicotul,, la manifestările organizate de Primărie,
menționată în scrisoarea Parohiei.
Dl. Consilier Parpucea Emilian menționează că este de acord cu cele spuse de d.na consilier Șaitiș, care
mai arată de asemenea că aceasta este o problemă internă a Protopopiatului.
Dl. Primar arată că se va redacta un răspuns la această scrisoare mentionand că a existat bunăvoința
Consiliului Local cu privire la solicitările anterioase a Bisericii. Menționează de asemenea că nu pate fi afectat
parcul din spatele bisericii întrucât legea parcurilor interzice micșorarea suprafeței spațiilor verzi, arătând că
există un proiect în derulare aprobat deja care vizează lucrările de asfaltare în jurul bisericii și al parcurului, cu
respectarea suprafetelor alocate inițial de 5 ml de la gardul bisericii.
Menționează despre discuțiile cu fostul și actualul Protopop al Huedinului, care nu sunt de acord cu
demersurile Parohiei, întrucât pentru o eventuală Casă Parohială a Bisericii există teren la Protopopiat, concluzia
fiind că nu se dorește de către Mitropolia Clujului să se construiască cele solicitate de Parohie, arătând că un
răspuns în acest sens va fi comunicat atât Protopiatului cât și Părintelui Paroh Morcan Ioan.
Dl. Consilier Parpucea Emilian menționează că o eventuală clădire în spatele Catedralei nu dă bine în
zona respectivă, iar dl. Primar subliniază că nu este corectă atitudinea Bisericii, întrucât în timp s-a răspuns
solicitărilor acestei instituții, cât și în general Bisericilor, d.na Șaitiș menționând că nu ar trebui generalizată
această situație.
D.na Consilier Cozea Marinela întreabă de ce Biserica nu își poate ridica o Casa Parohială la sediul
Protopopiatului.
Dl. Primar menționează că în subsidiar, scrisoarea desconsidera Consiliul Local reafirmând că va
contabiliza toate sumele acordate Bisericii în 8 ani.
D.na. Consilier Șaitiș Cristina solicită să se facă o adresă Protopopiatului și Mitropoliei, solicitând să
comunice Protopopiatul dacă au transmis spre Mitropolie solicitarea Bisericii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Consilier Edveș Laura prezinta informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna iunie 2015.
La probleme curente dl. Vasas Ștefan solicită ca pe viitor persoanele care trimit solicitări să fie prezenți
la ședință, solicitând de asemenea instalarea unor obiecte de joacă la Grădinița din str. Horea.
Dl. Primar răpunde d.lui Vasas arătând că solicitările importante vor trebui susținute de către inițiator.
Arată că întrucât bugetul s-a diminuat este posibil ca la rectificare să fie acordate sume în plus, prin A.O.R,
făcâdu - se demersuri către Guvern pentru alocarea unor sume către UAT- urile cărora le-a fost diminuat bugetul.
D.na Viceprimar răspunde d.lui consilier Matiș Horea arătând că a fost ridicat un cadavru de animal din
zona P.ța Republicii.
Dl. Consilier Farkaș Marius arată că a existat o colaborare foarte bună cu Primăria în rezolvarea unei
situații a doi minori, d.na Viceprimar menționând că în acest sens s-a deplasat o comisie de la Protecția Copilului
Cluj.
Dl. Primar răspunde d.lui consilier Dongolo Csaba menționând că sistemul de monitorizare video va
avea 28 – 32 camere, numărul acestora putând fi mărit ulterior, lucrarea terminându-se în luna august iar centrul
de comandă va fi la Politie, și unitatea centrala a acestei instalații va fi în clădirea Primăriei, aspect subliniat de
d.na Viceprimar.
Dl. Primar menționează că va fi popularizată în rândul cetățenilor amplasarea acestor camere iar din
august va fi operațional acest sistem.

D.na Viceprimar arată că se dorește extinderea și pe străzi a acestui sistem de supraveghere în vederea
preîntâmpinării unor furturi.
Dl. Primar arată că sa discutat într-o ședință cu primarii problema gunoaielor cu care se confrunta
județul, concluzia fiind că prin ADI- ECO METROPOLITAN s-a accesat un proiect mare făcându- se până la
momentul de față în procent de de 50 – 60 %, problema fiind la stația centrală, proiectul confundându-se cu
probleme, în momentul de față cheltuidu-se cca 80% din sumă, și în momentul de față neexistând încă alocat
terenul pentru amenajarea gropi, condiții în care Municipiul Cluj deși nu poate ar dori să iasă din această
asociație pentru a - și rezolva problema pe cont propriu. Dl. Primar solicită consilierilor să popularizeze faptul că
operatorul din Huedin nu mai poate ridica gunoiul format din vegetație, crengi sau frunze. Pentru rezolvarea
situației s-a luat în calcul și decretarea ,,stării de urgență în județ,, însă prefectul nu dorește acest lucru, preferând
ca fiecare U.A.T în parte să parcurgă această procedură. Cât despre orașul Huedin arată că săptămâna viitoare va
fi publicată pe S.E.A.P licitația pentru contractul de salubrizare a orașului, iar în caz de adjudecare de către o
firmă mare, această problema va fi rezolvată, contract care va fi valabil până la momentul funcționării Proiectului
ECO – METRPOLITAN. Arată că în acest moment în oraș nu sunt probleme cu ridicarea gunoiului, exceptând
zona blocurilor.
D.na Viceprimar arată că în momentul de față în oraș tariful la salubritate este de 4 lei/ persoană/lună
iar la Cluj Napoca acest preț a ajuns la 8 lei, arătând că SC Crișul Huedin SA are închiriată o mașină de mare
tonaj cu care transportă gunoiul la rampa din Aleșd. Arată că în cazul în care după parcurgerea procedurilor
contractul nu se adjudecă, singura soluție ar fi să fie trecut acest seviciu la Primărie.
Dl. Primar arată că a fost finalizată prima parte a lucrărilor la cimitir, sau terminat lucrările pe str.
Vladeasa iar pe str. Fildului se lucrează în continuare, urmând ca de luni să înceapă lucrările de asfaltare pe
anumite străzi, în două 3 luni se vor termina lucrările la Primărie, peste 2 luni se finalizează lucrările de izolație
termică a Spitalului, sau finalizat lucrările pe str. Trandafirilor, menționând că vor fi efectuate lucrări anul viitor
pe str. Gheorghe Doja, când expiră garanția lucrărilor anterior executate. Menționează că din garanția de bună
execuție a lucrărilor de asfaltare pe str. Gheorghe Doja au fost efectuate lucrări de Regia de Drumuri Județene,
lucrările de reparație vor fi efectuate anul viitor când se va termina de asfaltat str.Gării, urează suscces echipei de
fotbal care reprezintă orașul în campionatul organizat de A.O.R.
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

