ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26.02.2016 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 Șaitiș Cristina, a venit la ședința pe parcursul
acesteia
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea Programului manifestarilor cultural artistice si sportive pe anul 2016 in orgnaizarea Casei de
Cultura Huedin.
Dl. Consilier Farkaș arată că nu participă la dezbaterea și votatea acestui proiect de hotărâre întrucât este
cuprins în program sărbătorirea Zilei Comunității Evreești la care este inițiator.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru și un consilier care nu a votat
( Farkaș Marius).
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protecție, mediu și turism, privind aprobarea acordului și avizului pentru documentația tehnică depusă
de Compania de Apă Someș SA, pentru derularea ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014 – 2020,,
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități economico –
financiare, privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul I 2016 cu suma de 10.000 lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități economico –
financiare, privind aprobarea contului de execuție bugetară pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare
a orașului Huedin la data de 31.12.2015.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități economico –
financiare, privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 a orașului Huedin, la susținerea activităților Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ECO – METROPOLITAN Cluj.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administrație publică privind
aprobarea criteriilor de punctaj, a formularului tip, a datei limită de depunere și a datei de referință, pentru
calcularea punctajelor în soluționarea cererilor de locuințe sociale și cele din fondul locativ de stat, în vederea
repartizării acestora în regim de închiriere, pe anul 2016.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administrație publică privind
aprobarea modificării Regulamentului de eliberare a acordului de funcționare pentru desfășurarea unor activități
comerciale, aprobat prin H.C.L nr. 170/2015.
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 completării anexei 13 la Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fondurile bugetului local, aprobat prin H.C.L nr. 10/2015, pentru anul 2016 cu ,, activități de asistență socială,
cantină socială,,.
D.na Viceprimar prezintă proroiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități economico –
financiare, privind aprobarea modificării H.C.L nr. 129/30.10.2015 pentru aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora.
Dl. Bethlendi Andrei din partea I.T.L acordă lămuriri, arătând că se impune această modificare datorită
faptului că normele de aplicare au fost emise abia în ianuarie 2016 după adoptarea hotărârii, cota de 0,2% este
minimul prevăzut de lege și este oricum o dublare a impozitelor. De asemenea menționază că, cota de 1, 1 este de
11 ori mai mare decât prevederile anului anterior.
De la acest moment al ședinței participă și d.na consilier Șaitiș Cristina.

Dl. Primar acordă lămuriri suplimentare, arătând că la momentul adoptării hotărârii Codul Fiscal nu era
aprobat, prin noul cod impozitele majorându - se cu 10 – 20%, prin modificarea propusă revenindu-se la
minimum posibil, prezentând detalii procedurale privitoare la modul de calcul al impozitului, aratand că până la
31.03. 2016 trebuie depuse documentațiile pentru a preîntâmpina plata unor impozite în viitor mai mari de 20 de
ori.
D.na director economic acordă lămuriri d.lui consilier Vasas Stefan privitoare la stabilirea impozitului
pentru persoanele fizice care la adresa de domiciliu au sediu social, arătând că trebuie făcute reevaluări pentru
camera ce figurează ca sediu al firmei iar pentru restul locuinței impozitul va fi ca cel pentru persoane fizice,
d.na viceprimar acordă lămuriri d.lui consilier Sucilă Valentin arătând că locuința rezidențială este casa de locuit
a persoanei iar cea nerezidențială este imobilul unde î-și are sediul societatea. Arată de asemenea că poate exista
și o proprietate mixtă pentru profesiile liberare urmând să stabilească cât din această construcție folosește ca
locuință și câtă parte este stabilită pentru desfășurarea activității.
Menționează că nu trebuie făcut raport de evaluare pentru imobilele rezidențiale.
Dl. Consilier Vasas Ștefan aduce clarificări privitoare la încheierea unui contract de comodat între
persona fizică și persoană juridică privitor la spațiul destinat activității.
D.na Dir. Economic acordă lămuriri că până în anul 2015 persona juridică în acest caz, a plătit impozitul
ca și o persoană fizică.
Dl. Bethlendi Andrei menționează cf. noilor reglementări se impozitează destinația clădirii.
D.na Viceprimar răspunde d.lui Dongolo Csaba privitor la situația sediului firmei într-o locuință
proprietatea administratorului acesteia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole separate și se aprobă în unanimitate.
D.na Dir. Economic răspunde d.lui Vasas Stefan arătând că pot fi recalculări ulterioare dacă sunt
diferențe.
D.na Consilier Edveș Laura prezinta informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna ianuarie 2016.
Dl. Primar informează că sărbătorirea zilei de 8 Martie va fi în ziua de 4 martie 2016.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat prezentul
proces verbal.
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