ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26.04.2016 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 absenți 1, dl. consilier Matiș Horea iar dl. Marius
Farkaș a fost prezent la pct. 4 din Ordinea de zi.
Se supune la vot Procesul Verbal al ședinței din 25.03.2016 și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot la vot si se aprobă în unnaimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
activități economico – financiare privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31.03.2016.
Se supune la vot la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia de
specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2016, pct 2,3,12,13,15 din lista
proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile ale bugetului Consiliului Local Huedin in anul 2016, lămuriri
acordând d.șoara Cozea Marinela.
Se supune la vot la vot și se aprobă în unnaimitate proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport privind aprobarea Calendarului Manifestărilor
Cultural Artistice și Sportive organizate cu ocazia ,,Zilelor Huedinului” și premierea familiilor care au împlinit
50 de ani de căsătorie.
Se prezintă proiectul de hotârare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în
comisia de jurizare a nominalizărilor și desemnarea castigatorilor la Gala Premiilor de Excelență ,, PAȘI SPRE
VIITOR,, din cadrul Asociației Actived 2013 - Huedin, d.șoara Cozea Marinela o propune pe d.na Giurgiu
Marinela.
D.na Viceprimar menționează că nu participă la procedura de vot privind această desemnare.
De la acest moment al ședinței participă și dl consilier Farkaș Marius.
In urma votului secret exprimat d.na Giurgiu Marinela este desemnată ca resprezentant în comisia de
jurizare a nominalizărilor și desemnarea castigatorilor la Gala Premiilor de Excelență ,, PAȘI SPRE VIITOR,, din
cadrul Asociației Actived 2013 Huedin cu 13 voturi pentru.
D.șoara Consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administratie
publică privind aprobarea repartizării locuinței sociale din str. Horea 62, ap.1, d.lui Dani Iuliu.
D.șoara Consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind
aprobarea închirierii în conditiile legii, a unui spațiu situat în Huedin, P.ța Republicii nr. 27, Jud. Cluj, în
suprafața de 12 mp, în vederea amenajării unui spațiu comercial, aprobarea caietului de sarcini pentru organizarea
licitației privind închirierea spațiului solicitat respectiv a continutului contractului de inchiriere.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.șoara Consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotarare avizat de comisia de specialitate privind
aprobarea Planului de analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul orașului Huedin, respectiv Componența
Comitetului Local pentru Situatii de urgență a orașului Huedin precum și Componenta Centrului Operativ al
Comitetului Local pentru Situatii de urgență pe anul 2016, lămuriri acordând dl. Nistor Spiru la solicitarea d.lui
consilier Sucilă Valentin care prezintă componența Comitetului Local pentru Situatii de urgență, sediul acestuia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.șoara Consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind
aprobarea modificării art.3 din Cap. II,, Tipul pieței și categoria mărfurilor comercializate,, din Regulamentul de
organizare și funcționare a Halei Agroalimentare din orașul Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.șoara Consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind
aprobarea însușirii Inventarului Bunurilor care aparțin Domeniulșui Public al orașului Huedin la data de
31.12.2015.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Consilier Edveș Laura prezintă informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna martie 2016.
La diverse d.șoara consilier Cozea Marinela prezintă consilierilor Distincția ,,Cel mai implicat Primar ,,
primită de dl.Primar de la Asociația Orașelor din Romania, care încununează rezultatele deosebite și în derularea
unei multitudini de proiecte de dezvoltare locală, în perioada mandatului 2012 – 2016.

Dl. Primar menționează că este onorat de această distincție acordată de Asociația Orașelor din Romania
din care fac parte cele 158 de orașe, iar această distincție este și rezultatul unei bune colaborări cu Consiliul
Local.
Cât privește campania electorală, noutățile vor fi în sensul amenajării a 5 puncte de afișaj electoral unde
fiecare competitor va putea depune afișele. Solicită o campanie electorală civilizată și dat fiind faptul că nu vor
mai exista situațiile anterioare de afișaj pe stâlpii de curent electric. Invită toate partidele să participe atât la,,
Zilele Huedinului,, cât și la ,,Produs de Cluj,, manifestare organizată de Consiliul Judetean Cluj.
Dl. Consilier Farkaș Marius menționează că la data de 7 mai 2016 va fi organizată ,,Ziua Evreilor,, întrun cerc mai restrâns față de alți ani.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat prezentul
proces verbal.
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