ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 25.03.2016 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 13, consilieri absenti 2, d.na consilier Șaitiș Cristina, d.na Giurgiu
Marinela.
Dl. Cozea Dan solicită propuneri pentru desemnarea președintelui de ședință pentru următoarele 90 de
zile, dl. Matiș Horea propunând-o pe d.șoara Cozea Marinela, propunere care se supune la vot și se aprobă în
unanimitate.
D.șoara Consilier Cozea Marinela supune la vot Procesul verbal al sedintei ordinare din data de
26.02.2016 prpunere care se aproba in unanimitate.
Dl. Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre avizat de comisia pentru
activități economico – financiare, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2016 al
SC Tetarom SA Cluj, desemnarea d.lui Marian Adrian Călin ca membru in Consiliul de Administrație al SC
Tetarom SA Cluj, stabilirea indemnizatiei lunare, aprobarea Contractului de mandat și semnarea acestuia,
aprobarea obierctivelor si criteriilor de performanță pentru membrii CA al SC Tetarom SA Cluj, modificarea
contractelor de mandat în mod corespunzător, semnarea actelor aditionale aferente, si imputernicirea primarului
orasului Huedin Dr. Mircea Moroșan sau reprezentantul acestuia, să voteze la ședința din data de 01.04.2016,
pentru aprobarea hotărârilor.
Se supune la vot ordinea de zi inclusiv cu introducerea acestui proiect de hotărâre și se aprobă în
unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
economico – financiare, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 cu suma de 800.000 lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru cultură, culte, învățământ, sănătate,
familie, tineret și sport, privind alocarea sumelor din bugetul local pe anul 2016 cap.67.50.00/59.22 ,, Alte
servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei/ Acțiuni cu caracter științific și social – cultural, pe anul 2016, în
urma rezultatului selecției de proiecte consemnat în procesul verbal nr. 2552/17.03.2016 al comisiei de evaluare
și selecție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile ale bugetului local Huedin în anul 2016, si se aprobă
îm unanimitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități economico – financiare privind
aprobarea plafonului pentru obligațiile fiscale restante din lista debitorilor persoane fizice și persoane juridice,
care înregistrează obligații fiscale restante si la propunerea comisiei de specialitate se aproba acest plafon pentru
persoane fizice 2000 lei și pentru persoane juridice 5000 lei.
Se supune la vot proiectul de hotarare avizat de comisia de specialitate privind aprobarea revocării
Hotărârilor Consiliului Local nr. 136/30.10.2015, nr. 159/27.11.2015, nr. 7/29.01./2016, aprobarea concesionării
către Compania de Apă Someș SA Cluj, a elementelor de infrastructură de utilităti de apă – canal, care aparțin
domeniului public al orașului Huedin, cu valoarea de inventar de 28.352.978,90 lei, concesionarea către
Compania de Apă Someș SA elementelor de infrastructură de utilități de apă – canal, care aparțin domeniului
public al orașului Huedin, avand valoarea de inventar de 19.012.565.00 lei și aprobarea acordarii mandatului
Asociației Regionale Pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș – Tisa, a cărui membru
este și orașul Huedin, să semneze în numele și pe seama orașului Huedin, a Actului adițional, lamuriri acordand
dl. Secretar care mentioneaza ca prezentul proiect de hotarare a fost inaintat la solicitarea Asociatiei Somes Tisa,
de unificare a tuturor hotararilor adoptate anterior, find necesara o singura hotărâre care sa unifice prevederile din
hotararile anterioare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre avizat de comisia de urbansim si amenajarea teritoriului privind
aprobarea introducerii în domeniul public al orașului Huedin, a terenului apartinand strazii Soarelui, în suprafața
de 4620 mp., și se aprobă in unanimitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre avizat de comisia de administratie publică, juridică, de disciplină,
muncă și protecție socială privind repartizarea locuinței sociale din str. Tăbăcarilor nr. 1, ap.1, oras Huedin d.lui
Bethlendi Ștefan Nelu, și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot și se aprobă in unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de sanatate,
invatamant cultura privind scoaterea la concurs a unui post de medic specialist – în specialitatea Neonatologie din
cadrul Compartimentului Neonatologie, scoaterea la concurs a unui post de medic primar – în specialitatea

Cardiologie din cadrul Cabinetului de Cardiologie din ambulatorul unității, scoaterea la concurs a unui post de
consilier juridic I din cadrul Serviciului R.U.N.O.S – management al calității și serviciilor medicale, pe perioada
nedeterminată, în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin.
Se supune la vot și se aprobă in unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activitati
economico – financiare, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2016 al SC
Tetarom SA Cluj, desemnarea d.lui Marian Adrian Călin ca membru in Consiliul de Administrație al SC Tetarom
SA Cluj, stabilirea indemnizatiei lunare, aprobarea Contractului de mandat și semnarea acestuia, aprobarea
obierctivelor si criteriilor de performanță pentru membrii CA al SC Tetarom SA Cluj, modificarea contractelor
de mandat în mod corespunzător, semnarea actelor aditionale aferente, si imputernicirea primarului orasului
Huedin Dr. Mircea Morosan sau reprezentantul acestuia, să voteze la ședința din data de 01.04.2016, pentru
aprobarea hotărârilor.
D.na Consilier Edveș Laura prezinta informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna februarie 2016.
La diverse dl. Primar informeaza ca incepand cu luna aprilie încep lucrările aprobate in buget pe anul
2016 privitor la lucrarile de pavare in zona centrala adiacenta Centralei Termice, schimbarea acoperisului
Primariei,lucrari etapa a doua la cimitir, derularea proiectului pentru protejarea animalelor in cadrul oborului,
demararea licitatiei lucrarilor pe strazi, asfaltări, modernizarea corpului C si D al Primariei, turnarea statului de
uzura pe cele nouă strazi. Raspunde d.lui Vasas Stefan aratâmnd că in cazul nerepsectarii Autorizatiilor de
Construire persoanele in cauza sunt amendate, de obicei acestea respectand proiectul și ridicand constructia
inclusiv pana la primul nivel cf. avizelor, în noul P.U.G regasinduse restricții cu privire la forma constrcutiilor.
Menționează că aceste restrictii nu au existat în PUG-ul vechi., informează că firma care realizează
PUG-ul a intrat în insolvență, aratand că au fost achitate toate cheltuielile către firma respectiva inclusiv c/
avizului pentru PUG la comisia Monumentelor Istorice și Ministerul Culturii. Menționează că a fost transmisa o
adresa catre firma, respectiv administratorul juridic in sensul clarificarii datei de comunicare spre aprobare a
PUG – ului.
Dl. Consilier Matiș Horea mulțumește d.lui Primar, aratand ca sa finalizat frumos aleea de acces la
Gradinita ,, Prichindeii Veseli,, și il roagă sa aibă in vedere pavarea unei alei de acces din str. Morii în str.
Pomilor paralel cu râul Domoș, aceasta fiind necesară și solicitată de locuitorii din zonă.
Dl.Primar raspunde d.lui Dongolo Csaba cu privire la situatia cladirii fostei UM si arata că aceasta
problema ar trebui clarificata de U.S.L intrucat Primaria a facut toate demersurile la momentul respectiv in
vederea preluarii acestei cladiri, insa conducerea Consiliului Județean de la acel moment a considerat că aloca o
altă destinatie imobilului, problema preluării acestei clădiri putand fi discutata doar după alegeri cu noua
conducere a Consiliului Județean Cluj, iar in situatia in care cladirea poate fi reabilitata de catre Consiliul
Județean Cluj, clădirea poate fi preluata la orașul Huedin.
Dl. Secretar acorda lamuriri în acest sens, aratand că dosarul privind transferul acestei cladiri a fost
intocmit de catre Primaria Huedin si avea toate avizele, spre a fi trimis catre MAI, situatia blocandu-se la nivelul
Consiliului Județean Cluj care nu a mai semnat adresa de inaintare pentru acest dosar.
Dl. Primar raspunde d.lui consilier Vasas Stefan cu privire la inlocuirea unor componente din cadru
Salii de sport, aratand ca aceasta problemă poate fi discutată în sem. II la rectificare, după luna aprilie urmand sa
fie facuta o evaluare a incasarilor la Impozite si Taxe Locale pe primul semestru.
D.soara Consilier Cozea Marinela felicită pe d.na Edves Laura cu ocazia sarbatoririi zilei de naștere,
urand totodata ,, Sarbatori Fericite ,, consilierilor care in acest sfarsit de saptamana sarbatoresc Pastele.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat prezentul
proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Cozea Marinela

Secretar,
Cozea Dan

