ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL

Încheiat azi 15.10.2015 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 14, absenți 1, Edeves Laura.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea introducerii cererii de insolvență a SC Crișul
Huedin SA și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație dl. Tămaș Dorin, cu efectuarea
demersurilor în acest sens, proiect de hotărâre avizat de comisia economică.
Dl. Secretar răspunde d.lui Vasas Stefan privitor la împuternicirea d.lui Tămaș Dorin privind efectuarea
acetor demersuri întrucât intră în competența acestuia, acest demers în calitatea sa de președinte al Consiliului de
Administrație.
Dl. Consilier Matiș Horea arată că așteaptă precizări de la dl. Tămaș Dorin și Stângă Silviu, arătând că
susține acest proiect de hotărâre.
Dl. Tămaș Dorin acordă lămuriri cu privire la constatările Consiliului de Administrație privitoare la
situația economico – financiară a SC Crișul Huedin SA în condițiile în care există pierderi, o problema
inportantă fiind creanțele nerecuperate și lipsa lichidităților, neexistând fonduri pentru prestarea serviciului de
salubrizare. Prin procedura insolvenței arată că se blochează datoriile și penalitățile menționând că activitatea de
salubrizate are pierderi datorită tarifelor mici practicate de 4,8 lei/persoană/lună iar în alte UAT – uri de exemplu
la Gilău fiind de 10 lei/persoană/lună, la Cluj 11,5 lei/persoana/lună. De asemenea transportul la distanță în speță
la Aleșd și ulterior posibil la Arad al gunoiului menajer duce inevitabil la imposibilitatea desfășurării
activității.Consideră că societatea poate participa la licitația care va fi organizată pentru desemnarea operatorului
serviciului de salubrizare.
Dl. Secretar răspunde d.lui Dongolo Csaba privitoare la durata procedurii de insolvență aratând că
urmare a depunerii cererii de intrare în această procedură va fi desemnat un administrator judiciar care va
conduce activitatea societății în conformitate cu prevederile legii insolvenței.
Dl. Primar răspunde d.lui Dongolo Csaba arătând că SC Crișul Huedin SA nu poate propune majorare
de preț întrucât nu deține licență de operare. Arată de aemenea că prețul va fi majorat întrucât transportul
deșeurilor pentru tot județul Cluj se face în alte județe, toate UAT- urile au deja prețuri de peste 10
lei/persoană/lună, iar orce firmă care va câștiga licitația va solicita majorarea prețului. Informează de asemenea
cu privire la procedura desemnării prin licitație a operatorului serviciului se salubrizare, menționăm repetatele
demersuri prin SEAP pentru aprobarea documentației de licitație, arătând că procedura este in desfasurare
putându-se prelungi în funcție de procedură. Arată că Serviciul de Salubrizare creat în cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului Orașului Huedin, va putea funcționa cu personalul existent. Menționează că privitor la
obținerea Autorizației de Mediu, pentru acest servivciu sunt două variante, respectiv depunerea documentației
pentru acest serviciu caz în care procedura emiterii Autorizatiei dureaza 3 – 6 luni, sau prin preluarea
Autorizației de Mediu de la SC Crișul Huedin SA, caz în care durata procedurii se reduce substanțial circa 2 – 3
zile. Arată că există posibilitatea încheierii unui contract prestări servicii cu altă firmă până la organizarea
licitației cu încadrarea la o limită de costuri de maxim 30.000 euro/an, sumă care asiugură desfășurarea
serviciului pentru 3 luni. Menționează că pentru municipiul Cluj problema salubrizării să rezolvați prin
deschiderea unei rampe temporare urmând că această rampă să fie desființată în momentul funcționării
serviciului la nivel județean prin Asociația ECO - METROPOLITAN. Avantajul pentru serviciul de salubrizare
este că acesta va putea funcționa de a doua zi iar Autorizația de Mediu a SC Crișul Huedin SA poate fi preluată
în cursul desfășurării procedurii de insolvență. Consideră că prin deschiderea procedurii insolvenței SC Crișul
Huedin SA în varianta reorganizării, societatea are o șansa de redresare.
Dl. Tămaș Dorin arată că intrarea societății în insolvență nu înseamnă oprirea desfășurării serviciului de
salubrizare, care va continua să funcționeze, deblocându-se conturile și putându-se face încasări, și se vor sista
penalitățile.
Dl. Farkaș Marius consideră că SC Crișul Huedin SA a ajuns în această situație din vina ei, putând să-și
desfășoare activitatea.

Se supune la vot și se aprobă proiectul de hotărâre cu 12 pentru și 2 abțineri Farkaș Marius și Buzas
Istvan.
Se supune la vot si se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia economică privind
aprobarea Organigramei și Regulamentului Serviciului de Salubrizare.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea demersurilor pentru desemnarea a doi membri în
Consiliul de Administrație la SC Crișul Huedin SA, d.na Viceprimar acordând lămuriri suplimentare arătând că
această procedură a fost demarată dar nu au fost candidati doritori pentru aceste functii.
Dl Secretar acordă lămuriri în acest sens arătând că este nevoie de aprobarea acestui proiect de hotărâre
pentru a se putea face modificările la Oficiul Registrului Comerțului privind radierea celor doi membrii din
Consiliul de Administratie.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat prezentul
proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Farkaș Marius

Secretar,
Cozea Dan

