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Încheiat azi 17.06.2016 cu ocazia şedinţei extraordinare 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 2 dl. consilier Parpucea Emilian, Farkaș
Marius.
Dl. Secretar solicită introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind aprobarea obținerii
finanțării pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj,
în perioada 2014 – 2020” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), ce vizează realizarea
investițiilor propuse în Lista de investiții prioritare pentru sectorul de apă și apă uzată, ce se va realiza în UAT
Huedin și luând în considerare Ghidul Solicitantului, AP 3.OS 3.2
D.șoara Cozea Marinela supune la vot ordinea de zi inclusiv cu noul proiect de hotărâre și se aprobă în
unanimitate.
D.șoarea Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind
aprobarea obținerea finanțării pentru ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014 – 2020” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM),
ce vizează realizarea investițiilor propuse în Lista de investiții prioritare pentru sectorul de apă și apă uzată, ce se
va realiza în UAT Huedin și luând în considerare Ghidul Solicitantului, AP 3.OS 3.2, lămuriri suplimentare
acordând dl. Oros Iuliu care menționează ca este vorba despre domeniul public reprezentând unele străzi din oraș
care vor face obiectul unor reabilitări ale infrastructurii de apă și canal în cadrul proiectului derulat de Compania
de Apă Someș SA în perioada 2014 – 2020.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
SC Anderssen SRL prezintă informarea cu privire la stadiul reralizării Strategiei de Dezvoltare a
serviciilor sociale a orașului Huedin pe perioada 2015 – 2020, aducând clarificări cu privire la concluziile
desprinse în urma procesării chestionarelor transmise spre completare atât categoriilor beneficiare de servicii
socaiale cât și altor categorii ale populației care nu sunt direct beneficiare a serviciilor sociale.
In urma prezentării acestei informări au avut loc dezbateri interactive care au adus critici față de
conținutul acestor chestionare, în condițiile în care aceste chestionare nu au fost personalizate strict pe categorii
speciale de beneficiari a unor servicii sociale speciale, fapt ce a dus la crearea unor confuzii în statisticile finale.
In esență sa ajuns la concluzia că trebuie refăcute atât chestionarele cât și restul lucrării, urmând ca
ulterior să fie realizate evaluările necesare.
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

