ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29.01.2016 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, d.na consilier Cozea Marinela, a venit la sedinta pe parcursul
acesteia la punctul Diverse.
Se supune la vot Procesul Verbal al ședinței din data de 16.12.2015 și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot procesul Verbal al ședinței din data de 05.01.2016.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a încă 3 proiecte de hotărâri avizate de
comisiile de specialitate, privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 3.879.240,89 lei la
sectiunea de dezvoltare din Excedentul secțiunii de funcționare pentru sursa A- buget local, la 31.12.2015,
aprobarea realizării unui Plan Urbanistic Zonal de catre SC Oncos Prod SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str.
Donath nr. 76, pentru terenul inscris in CF 50350 Huedin, in vederea construirii obiectivului ,, Unitate abatorizare
păsări, statie epurare, amenajări exterioare, imprejmuire, amplasare totem și firme luminoase, racorduri și
branșamente, desfiintare structuri dezafectate,, , respectiv aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe
anul 2016 din cadrul Aparatului de Specilaitate al Primarului Orasului Huedin.
Se supune la vot ordinea de zi inclusiv cu cele 3 proiecte de hotărârei și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului
Huedin.
D.na Viceprimar prezinta proiectul de hotarare avizat de comisia de administratie publica privind
aprobarea modificarii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuințe și in
repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii în orașul Huedin, aprobate prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 120 din 29.07.2011.
Se supune la vot proiectul de hotarare și se aprobă în unanimitate .
D.na Viceprimar prezinta proiectul de hotarare avizat de comisia de administrație publică, privind
aprobarea inchirierii in conditiile legii a unui spatiu situat in incinta Policlinicii Huedin in suprafața totală de
33,49 mp, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiilor solicitate, respectiv a
Contactului de închiriere a spaţiilor.
Se supune la vot proiectul de hotarare și se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezinta proiectul de hotarare avizat de comisia de administratie publica privind
aprobarea Planului Local de actiune pe anul 2016, la nivelul orasului Huedin, in domeniul incluziunii cetățenilor
romani apartinând minoritatii romilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezinta proiectul de hotarare avizat de comisia de urbanism si amenajarea teritoriului,
privind aprobarea includerii în domeniul public al orașului Huedin, a elementelor de infrastructură de utilități
apă și canalizare – epurare, a documentelor de reevaluare a bunurilor aparținând domeniului public al orașului
Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2015 (conform datelor comunicate de
SC Compania de Apă Someș SA, privitoare la investițiile realizate în infrastructură apa, canal în orașul Huedin),
și se concesionează către SC Compania de Apa Somes SA, prin Asociația de Dezvoltare Regională pentru
dezvoltarea Infrastructuri din bazinul Hidrografic Someș – Tisa, bunurile aferente sistemului de infrastructură ale
orașului Huedin, realizate de SC Compania de Apă Someș SA.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare al orașului Huedin,pentru activitatea de
dezinsectie, dezinfecție și deratizare in orasul Huedin, a Caietului de Sarcini, respectiv a Contractului privind
delegarea gestiunii prin concesiune pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante respectiv transformarea unor posturi și scoaterea la
concurs, in cadrul Spitalului orasenesc Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea prelungirii Parteneriatului educativ între Consiliul Local Huedin şi Asociația ,, Actived 2013

Huedin”, pe anul 2016, pentru realizarea unor activităţi educative, cultural- artistice, tehnico – aplicative și
sportiv – turistice, în rândul tinerilor din învățământul preuniversitar din orașul Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea prelungirii Parteneriatului între Consiliul Local şi Clubul Copiilor Huedin pe anul 2016,
pentru realizarea unor activităţi educative, culturale, artistice, ştiinţifice şi sportive.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea Acordului de Cooperare între orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin, şi Inspectoratul
Pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al Judeţului Cluj, pentru anul 2016, si finanțarea lucrărilor de reparații
curente la cladirea din str. Vladeasa nr. 35, unde își desfasoara activitatea Inspectoratului Pentru Situații de
Urgență ,, Avram Iancu,, al Județului Cluj,- Detasamantul de Pompieri Huedin, cu suma de 220.000 lei, pentru
anul 2016.
Se supune la vot proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate, privind aprobarea desemnării a
doi membrii in Consiliul de Administratie la SC Transim SA Huedin, și se aprobă cu 14 voturi pentru d.na
Resteman Florineta, respectiv 12 voturi pentru d.na Lucica Manuela But.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019,sursa “F” al
Spitalului Orasenesc Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea cofinanțării din Bugetul local al Orașului Huedin pe anul 2016 cu un procent de 10% -(4.000
lei), din suma estimată de 40.000 lei, în vederea achiziționării de către Spitalul Orășensc Huedin a unui incubator
pentru noi născuți, în cadrul Programului derulat de Ministerul Sănătății privind ,,Dezvoltarea programelor
destinate mamei și copilului, în special pentru asistența medicală a nou – născutului prematur – dotarea
maternităților cu incubatoare ”.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 493.150,27 lei la Secțiunea de Funcționare din
“Excedentul anilor precedenți.”pentru sursa E-Buget de venituri proprii și subvenții;
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al Orașului Huedin și estimările pe anii
2017 - 2019, a Bugetului Local Consolidat pe anul 2016 al Orașului Huedin – Sursa A1 și a cheltuelilor de
capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2016 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenti”
în sumă de 6.992.000 lei.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea Bugetului de Venituri Proprii și Subvenții pe anul 2016 al Orașului Huedin și estimările pe
anii 2017-2019 - Sursa E, a Bugetului de Venituri Proprii și Subvenții Consolidat pe anul 2016 al Orașului
Huedin - Sursa E, si a cheltuelilor de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2016 din “Excedentul
anilor precedenți din venituri proprii și subvenții – Sursa E, în sumă de 270.000 lei.
La diverse dl. Primar informează despre demersurile privind construirea in viitor a unui magazin de
tip ,,LIDL,, aratand ca in momentul de fata firma este in etapa rezolvarii juridice cu proprietarii terenului., cat si
acorda lamuriri cu privire la investitia pe care SC ONCOS Prod SRL doreste sa o realizeze, în construirea unui
abator pentru pasari.
Acorda lamuriri privitor la finalizarea infrastructurii in oraș care vizeaza postul de transformare, Statia
de epurare cât și deblocarea proiectului privitor la concesiunea gazului metan in interiorul orasului , aratand că cf.
comunicarii Ministerul Economiei in prima parte a anului 2016 va fi organizata licitatia pentru concesionarea
distributiei in oraș.
Informeaza de asemenea cu privire la lansarea sesiunii de depunere de proiecte pentru accesare fonduri
nerambursabile, aratand ca suma totala alocata este de 180.000 lei.
Mentioneaza că in sedinta următoare se va aproba defalcarea sumelor pe activitatile derulate prin Casa
de Cultură in anul 2016.
Informeaza Consiliul Local despre o solicitare a Drumurilor Naționale Cluj, cu privire la desfiintarea
unei trecerii de pietoni din zona centrala a orasului, in vederea fluidizării circulatiei.
D.șoara Consilier Cozea Marinela considera ca ar trebui desfiintate una din cele doua treceri de pietoni
din centrul orașului.
Dl primar mentioneaza ca in acest context ar trebui discutat si cu Politia rutieră Huedin.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat prezentul
proces verbal.
Preşedinte de şedintă,
Giurgiu Marinela

Secretar,
Cozea Dan

