ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Încheiat azi 23.06.2016 cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local Huedin.
Şedinţa a fost convocată prin Ordinul Prefectului Judetului Cluj, menţiune realizându-se în
conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale modificată prin Legea
nr. 286/2006.
Consilieri total 15, consilieri prezenţi 14, consilieri absenți 1 dl. consilier Scvarcz Tibor.
Dl. Subprefect Gyorgyke Zoltan în calitate de reprezentant al Institutiei Prefectului Județului
Cluj deschide lucrările ședinței și dă cuvântul pentru a conduce lucrările consilierului cel mai în vârstă
dl. Lazea Constantin ajutat de către 2 consilieri cei mai tinereri, respectiv Edveș Laura și Matiș Horea.
Dl. Consilier Lazea Constantin preia lucrările ședinței prezentând invitații și supune la vot
ordinea de zi care se aporbă în unanimitate.
Dl. Consilier Lazea Constantin prezintă primul punct din ordinea de zi, respectiv constituirea
grupurilor de consilieri locali și modul de constituire a acestora, respectiv stabilirea liderilor de grup.
D.șoara Consilier Cozea Marinela menționează că Partidul Național Liberal va face grup
propriu având ca lider de grup pe d.șoara Cozea Marinela.
D.na Buzaș Fekete Maria menționează că U.D.M.R va constitui grup propriu la care adera și
cei 2 consilieri de la P.P.M.T constituind grupul UDMR – PPMP cu lider de grup Buzaș Fekete Maria.
Dl. Consilier Farkaș Marius arată că P.S.D constituie grup propriu cu lider de grup Farkaș
Marius.
Dl. Consilier Matiș Horea arată că nu aderă la nici un grup politic.
Dl. Consilier Lazea Constantin prezintă punctul din ordinea de zi privitor la constituirea
comisiei de validare, propunând că această comisie să fie formată din 5 membrii, propunere supusă la
vot și aprobată în unanimitate, solicitând apoi propuneri pentru desemnarea acestor membri.
Dl. Consilier Andriescu Mihai propune pe Cozea Marinela, Cozea Marinela propune pe Edveș
Laura, Buzaș Fekete Maria propune pe Dondgolo Csaba, Dongolo Csaba propune pe Csudm Francisc
și dl. Farkaș Marius pe Fărcaș Viorel, fiecare propunere se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
După desemnarea membrilor comisiei de validare, aceasta se retrage, î-și desemnează
președintele comisiei în persoana d.șoarei Cozea Marinela și secretara Edveș Laura și are loc ședinta de
verificare a actelor și documentelor puse la dispoziție de către Secretarul UAT Cozea Dan în vederea
validării mandfatelor consilierilor aleși la Alegerile din 5 iunie 2016. Are loc verificarea certificatelor
constatatoare a alegerilor consilierilor locali, comunicările partidelor de apartenență a consilierilor la
aceste formațiuni, Monitorul Oficial în care au fost publicate depunerea situațiilor financiare respectiv
în două cazuri de supleanți din lista consilierilor locali ai PNL( Andriescu Mihai, Resteman Florineta),
sa parcurs procedura de validare a acestora în urma demisiilor din funcția de consilier local a d.lui
Primar Moroșan Mircea și a d.lui Dreve Ioan.
In urma acestor verificări, comisia de validare după încheierea și semnarea procesului verbal,
prin președinta acesteia Cozea Marinela, prezintă consiliului propunerea de validare a mandatelor
celor 15 consilieri, după care se desfășoară procedura de vot separat pentru validarea fiecarui consilier
local în ordine alfabetică cu mențiunea că nu participă la vot consilierul căruia i se supune la vot
validarea.
După această operațiune secretarul citește jurământul după care în ordine alfabetică fiecare
consilier depune acest jurământ în dublu exemplar, unul din exemplare înmânândui - se acestuia.
Dl. Consilier Lazea Constantin supune la vot declararea ca legal constiutit Consiliul Local
Huedin
Urmează alegerea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni, D.șoara Cozea Marinela il
propune pe dl. Lazea Constantin, propunere care se votează în unanimitate.
Urmează depunerea jurământului d.lui Primar.

Dl. Judecator Grunea citește Sentința Civilă nr. 430/22.06.2016 a Judecatoriei Huedin, prin
care se validează mandatul de Primar al Orașului Huedin dl. Moroșan Mircea după care are loc
depunerea jurământului și alocuțiunea d.lui Primar care mulțumește alegătorilor pentru votul acordat la
alegerile din data de 5 iunie 2016, mulțumește consilieului local vechi cât și aparatului de specialitate
fără colaborarea cărora nu ar fi putut realiza și îndeplini atâtea proiecte, exprimandu-și speranța într-o
colaborare foarte bună și cu noul consiliu local.
Dl. Consilier Lazea Constantin acordă lămuriri cu privire la procedura alegerii viceprimarului,
solicitând propuneri în acest sens.
Dl.Consilier Andriescu Mihai o propune pe d.na Buzaș - Fekete Maria, iar Dl. consilier Fărcaș
Viorel pe dl Farkaș Marius, ambii consilieri propuși fiind de acord cu propunerea.
In urma derulării votului secret, comisia de validare procedează la numărarea voturilor dând
citire apoi procesului Verbal conform căreia d.na Buzaș- Fekete Maria este declarată Viceprimar al
Orașului Huedin, cu un număr de 10 voturi pentru și 4 împotrivă, după care d.na viceprimar Buzaș
Fekete Maria depune jurământul având o alocuțiune în care mulțumește pentru încrederea acordată de
consilieri, mulțumind totodată și d.nei Giurgiu Marinela fostul viceprimar în ultimele două mandate
care sa bucurat de aprecierea locuitorilor orașului în urma activității desfășurate.
Dl. Consilier Lazea Constantin prezintă cele 4 comisii de specialitate în care î-și vor
desfășura activitatea consilierii locali, respectiv comisia economică, învățământ, urbanism și cea de
administrație publică, supunând la vot constituirea acestor comisii, propunere aprobată în unanimitate,
urmând ca fiecare comisie să fie formată din 5 consilieri, sens în care solicită propuneri pentru fiecare
comisie în parte.
1 . Comisia pentru activități economico – financiare și agricultură
D.șoara Cozea Marinela propune pe d.na Giurgiu Marinela,
D.na Giurgiu Marinela propune pe d.na Edveș Laura
D.na Edveș Laura propune pe d.șoara Cozea Marinela.
Dl. Fărcaș Viorel propune pe Vălean Alexandru
Dl. Dongolo Csaba propune pe d.na Buzaș Fekete Maria.
Se supun la vot aceste propuneri și se aprobă în unanimitate.
2. Comisia pentru cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport
Dl. Andriescu Mihai propune pe d.șoara Cozea Marinela
D.șoara Cozea Marinela propune pe d.na Giurgiu Marinela,
D.na Giurgiu Marinela propune pe dl. Andriescu Mihai
Dl. Dongolo Csaba propune pe dl. Dimeny Francisc
Dl. Dimeny Francisc propune pe dl. Schvarcz Tibor
Se supun la vot aceste propuneri și se aprobă în unanimitate.
Dl. Matiș Horea în calitate de consilier independent se autopropune pentru a face parte din
această comisie.
Dl. Secretat Cozea Dan acordă lămuriri arătând că în calitate de consilier local independent și
care nu face parte din nici un grup de consilieri, propunerea desemnării acestuia într-o comisie revine
membrilor consiliului local care va avea în vedere, de regulă obțiunea acestui consilier, pregătirea
profesională și domeniul în care î-și desfășoară activitatea. In acest sens apreciază că propunerea
desemnării participării într-o comisie trebuie să vină din partea consilierilor locali și nu a persoanei în
cauză.
3. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism.
Dl. Farkaș Marius propune pe dl. Farcaș Viorel
D.șoara Cozea Marinela propune pe dl. Lazea Constantin, pe d.na Resteman Florineta și pe dl.
Andriescu Mihai.
D.na Buzaș Fekete Maria propune pe dl. Csudom Francisc
Se supun la vot aceste propuneri și se aprobă în unanimitate.
4. Comisia de administrație publică, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială.
D.șoara Cozea Marinela propune pe dl Lazea Constantin, și pe d.na Resteman Florineta
Dl. Farcaș Viorel propune pe dl. Farkaș Marius
D.na Buzaș Fekete Maria propune pe dl. Dongolo Csaba
D.na Giurgiu Marinela propune pe dl. Matiș Horea

Dl. Secretar Cozea Dan acordă lămuriri suplimentare în contextul acelor prevederi menționate
anterior, respectiv art.17, alin.2 din O.G 35/2002, în sesnul că desemnarea într-o comisie a unui
consilier independent o poate face doar consiliul local, sens în care într-un final dl. Matiș Horea
acceptă desemnarea participării în această comisie.
Se supun la vot aceste propuneri și se aprobă în unanimitate.
Dl. Lazea Constantin solicită consilierilor locali să fie bine pregătiți să citească și să respecte
legea.
Dl. Subprefect felicită primarul, viceprimarul și consilierii locali sperând la o colaborare bună
cu Instituția Prefectului Județului Cluj.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Lazea Constantin

Secretar,
Cozea Dan

