ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Încheiat azi 10.11.2015 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.
Dl. Cozea Dan solicită retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pe anul 2015, întrucât urmează să fie organizată o altă ședința extraordinară pentru discutarea
acestui proiect de hotărâre.
Se supune la vot ordinea de zi inclusiv cu acest amendament și se aprobă în unanimitate.
Dl. Cozea Dan prezintă lămuriri suplimentare cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea
desemnării administratorului special la SC Crișul Huedin SA, invocând prevederile art.52, 53, 54, 55, 56 din
Legea nr. 85/2014 – Legea Insolvenței, subliniind faptul că de asemnarea administratorului special este o
prevedere în sarcina Consiliului Local pentru Adunarea Generală a Acționarilor la SC Crișul Huedin SA. De
asemenea acordă lămuriri cu privire la situația în care Consiliul Local, pentru Adunarea Generală a Acționarilor
nu desemnează administratorul special, caz în care Consiliul de Administrație va desemna un curator special, iar
dacă ulterior va fi desemnat de către Consilul Local Huedin - administratorul special, acesta va prelua procedura
în stadiul în care se găsește la momentul desemnării. Menționează că odată cu desemnarea administratorului
special, mandatul administratorilor statutari încetează, iar Adunarea Generală a Acționarilor își suspendă
activitatea și se va putea întruni la convocarea administratorului judiciar doar în cazul expres și limitativ
prevăzute de Legea nr. 85/2014, prezintă cele 6 atribuții ale administratorului special, cu accentuarea pe cele
reglementate privind depunerea Planului de reorganizare și asigurarea administrării activității societății sub
supravegherea administratorului judiciar. Menționează de asemenea că, cheltuiala cu privire la salarizarea
administratorului special va fi asigurată de consiliul local.
Dl. Farkaș Marius solicită propuneri pentru desemnarea administratorului special, iar d.na viceprimar
solicită o pauză de discuții în vederea obținerii consimțământului d.nei Buzaș Fekete Maria și a d.nei Ungur
Gyongyi cu privire la desemnarea acestora ca administrator special la SC Crișul Huedin SA, urmând ca dl.
secretar să ia legătura telefonic cu cele două persoane în acest sens.
Dl. Secretar Cozea Dan menționează că în urma discuției telefonice cu d.na Buzaș Fekete Maria, arată
că nu dorește să fie desemnată administrator special, iar d.na Ungur Gyongyi după solicitarea unui timp de
gândire, acceptă această nominalizare, fapt pentru care se supune prin vot secret desemnarea acesteia ca
administrator special la SC Crișul Huedin SA.
D.șoara Consilier Cozea Marinela prezintă Procesul Verbal al comisiei de validare, menționând că d.na
Ungur Gyongyi a fost desemnată cu 14 voturi pentru, din 14 prezenți.

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii
de salubrizare al orașului Huedin, pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, a
Caietului de Sarcini, respectiv aprobarea Contractului privind delegarea gestiunii prin concesiune pentru
activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice în orașul Huedin, cu amendamentul solicitat
de dl. Secretar, în sensul că proiectul de hotărâre se supune la vot fără Regulamentul Serviciului de Salubrizare al
orașului Huedin, care a fost aprobat într-o altă ședință.
Dl. Dezsi Norbert acordă lămuriri, arătând că redevența propusă pentru acest serviciu este de 3%.
Dl. Primar acordă lămuriri suplimentare, arătând că este nevoie de parcurgerea acestei proceduri, în
vederea asigurării păstrării curățeniei la nivelul orașului. De asemnea inforează consilierii despre invitația
adresată de dl. părinte Puscaș Dorel, cu privire la întâlnirea organizată la data de 12.11.2015.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat prezentul
proces verbal.
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