ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 25.09.2015 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 supune la vot Procesul Verbal al ședinței din data de 28.08.2015 și se aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind
aporbarea premierii familiilor care împlinesc 50 ani de căsătorie.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot Ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar menționează că în măsura în care va fi finalizat, mai există propus pentru discutarea în
ședință a unui proiect de hotărâre privind închirierea în condițiile legii, a unui amplasament în vederea
amenajării unui chioșc alimentar.
Dl. Bara Ștefan în calitate de reprezentant al Clubului Copiilor Huedin invită consilierii la deschiderea
Clubului Copiilor pe anul 2015 -2016.
Dl. Martin Bikfalvi din partea SC Paulownia Green Internațioanl SRL prezintă informarea cu privire la
aprovizionarea centralei termice cu rumeguș, pentru perioada de iarnă 2015 – 2016, arătând că au fost
făcute reparații și revizii cât și extinderi ale rețelei inclusiv pentru Spitalul Orășenesc și Parchetul de pe langa
Judecatoria Huedin. Arată că au fost făcute stocuri de siguranță și încheiate contracte pentru livrarea materiei
prime, iar în depozit există cca. 250 mc rumeguș.
Dl.Consilier Farkaș Marius mulțumește pentru prezentarea făcută iar d.na viceprimar menționează că
în Regulamentul Serviciului de Termie există prevederi care impun colaborarea în vederea asigurării stocului
de siguranță.
Dl.Primar arată ca la fiecare început de zezo rece este prezentată informarea cu privire la măsurile
luate în acest sens, în condițiile în care Centrala Termică pe rumeguș trebuie să funcționeze în condiții foarte
bune și să asigure livrarea agentului termic tuturor consumatorilor inclusiv a instituțiilor publice.
Menționează de asemenea că trebuie create stocuri importante care să asigure livrarea agentului
termic în caz de timp nefavorabil prin incheierea de contracte de furnizare de rumeguș.De asemnea trebuie
pregatita centrala astfel încât orce avarie să poată fi reparata la timp.
Dl Bikfalvi Martin arata ca are deja incheiate mai multe contractte care asugura livrrarea
saptamânala a 120 mc., iar in caz de inzapezire exista deja creat un stoc de rezerva pentru 20 – 30 zil,
luanduse masuri pentru aprovizionarea cu materie prima in special tocatura de material lemnos.
Dl Primar solicita consilierilor să anunte populatia cu privire la activitatea firmei.
Se supune la vot și se aprobă in unaimitate Ph privind aporbarea cofinantarii obiectivelor de
investitii la Spitalul orasenesc Huedin pe perioada 2016 – 2019.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aporbarea scoaterii la
concurs a unor posturi vacante la Spitalul Orășenesc Huedin.
Se fac propuneri pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administratie și in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității la Liceul Teoretic ,, Octavian Goga,, astfel:
- în Consiliul de Administratie – D.na Buzaș Fekete Maria, prof. Șaitiș Cristina, prof. Stîngă Mariana,
Eger Eniko, și in C.E.A.C dl. Prof. Rus Ioan.
Se fac propuneri pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administratie și in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității la Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin astfel:
- In Consiliul de Administrație – Andriescu Mihai, Gligan Rodica, Traica Nicolae și in CEAC d.na Edeveș
Laura, Laczi Levente.
Se fac propuneri pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administratie și in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității la Gradinita Prichindeii Veseli Huedin astfel:
- În Consiliul de Administrație – d.șoara Cozea Marinela și în CEAC – Bogdan Iulia.
Se fac propuneri pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administratie și in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității la Clubul Copiilor Huedin astfel:
- In Consiliul de Administrație dl. Mateș Horea Dorin și în CEAC d.șoara Andriescu Andreea.
Se fac propuneri pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administratie și in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității la Școala Postliceală Henri Coandă Huedin
astfel:
– In Consiliul de Administrație dl. Tomoș Mircea și in CEAC dl. Pavel Cosmin.
In urma votului secret exprimat și conform Procesului Verbal al comisiei de validare, reprezentanții
Consiliului Local în Consiliul de Administrație și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității CEAC sunt:

La Liceul Teoretic Octavian Goga:
În Consiliul de Administrație -- Buzas Fekete Maria ( 10 voturi pentru, 4 voturi nule)
- Șaitiș Cristina ( 10 voturi pentru, 4 voturi nule)
- Stîngă Mariana ( 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 4 voturi nule)
In Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității - Rus Ioan (11 voturi pentru, 1 vot împotriva, 2 voturi
nule).
La Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin:
în Consiliul de Administrație - Andriescu Mihai ( 10 voturi pentru , 1 vot împotrivă, 3 voturi nule)
- Gligan Rodica( 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 3 voturi nule)
- Traica Nicolae( 11 voturi pentru, 3 voturi nule).
In Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității - Edveș Laura: (11 voturi pentru, 2 voturi împotriva, 1
vot nul).
La Grădinița Prichindeii Veseli Huedin:
In Consiliul de Administrație - Cozea Marinela ( 13 voturi pentru, 1 vot impotrivă)
In Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității – Bogdan Iulia 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă)
La Clubul Copiilor Huedin:
In Consiliul de Administrație – Mateș Horea ( 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă)
In Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității ( Andriescu Andreea( 14 voturi pentru)
La Școala Postliceală ,, Henri Coandă :
In Consiliul de Administratie - Tomoș Mircea ( 14 voturi pentru)
In Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității- Pavel Cosmin( 14 voturi pentru)
Dl. Sucilă Valentin a părăsit ședința neparticipând la procedura de vot secret a reprezentanților
Consiului Local în Consiliul de Administrație și Comisia de Evaluare a Calității la unitatile școlare.
De la acest moment al ședintei d.na Edeveș Laura nu mai participă la lucrarile sedintei.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind cuprinderea în rețeaua
școlară a orașului Huedin pentru anul școlar 2015 – 2016 a Școlii Postliceale ,, Henri Coanda ”.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii
familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie.
Dl Farkas Marius mentioneaza că nu participa la votarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
inchirierii unui amplasament pentru amenajare chiosc alimentar – str. Avram Iancu nr. 1.
Dl Primar acordă lămuriri privind acest proiect de hotărâre arătând că amplasamentul va fi scos la
licitație iar d.na Viceprimar menționează că ar trebui stipulată o perioadă determinată respectiv 15 zile.
Se supune la vot proiect de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Lazea Constantin prezintă informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna august 2015.
La diverse dl.Buzaș solicită firmei care reabilitează str. Salcâmului să nu deterioreze amplasamentele
din vecinătatea drumului.
Dl. Secretar răspunde d.lui consilier Matiș Horea arătând că sa trimis o adresă la Drumurile
Naționale care au răspuns solicitării arătând că în cel mai scurt timp vor fi efectuate lucrări de reparații pe DN
1 în zona centrală a orașului, aspecte menționate și de dl. Farkaș Marius .

Preşedinte de şedintă,
Farkaș Marius

Secretar,
Cozea Dan

