ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL

Încheiat azi 30.08.2016 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 15
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate
Dl. Consilier Lazea Constantin menționează că unitățile școlare au depus informările cu privire la stadiul
pregătirilor pentru începerea noului an școlar.
Dl. Secretar acordă lămuriri d.lui Matiș Horea cu privire la situația funcționării Centralei Termice pe
rumeguș pentru sezolul rece arătând că, conform celor menționate de directorul operatorului serviciului de termie
nu vor fi probleme în funcționarea noii centrale, urmând doar să fie stabilită materia primă cu care va funcționa
centrala, în ședința din luna septembrie directorul operatorului să fie prezent la discutarea informării privitoare la
pregătirea pentru sezonul rece.
La sdolicitarea d.lui consilier Lazea Constantin, Cozea Marinela Matiș Horea, Andriescu Mihai acordă
lămuriri cu privire la cantitatea de lemne achiziționată de Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin.
D.na director Cozea Silvia menționează că Liceul Teoretic O.Goga este pregătit pentru începerea noului
an școlar inclusiv internatul și cantina, Marinela Cozea menționând că internatul este și renovat, arătând de
asemenea la solicitarea d.lui Csudom Francisc că lemnele achiziționate de Liceul Tehnologic sunt folosite pentru
încălzirea clădirtilor școlii din str. Horea nr. 78.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea contuluide execuție
bugetară pe Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 30.06.2016 .
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea casării, scoaterii din
gestiune și scăderea din evidențele contabile a unor bunuri uzate și nefolosibile din cadrul Primăriei Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea casării, scoaterii din
gestiune și scăderea din evidențele contabile a fondului de carte degradată de la Biblioteca Orășenească Huedin.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
de venituri și cheltueli rectificat al Spitalului Orășenesc Huedin pe trim III 2016, respectiv aprobarea bugetului
consolidat de venituri și cheltuieli rectificat al orașului Huedin pe trim. III 2016.
Se prezinta proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind aprobarea stabilirii limitei
maxime de consum de carburanți pentru atovehicolele din dotarea Primăriei Orașului Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind aprobarea traseelor pentru
implementarea "Proiect Ro-NET- construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate,
prin utilizarea fondurilor structurale", pentru localitățile Șaula – Nearsova, în varianta de amplasare aeriană, pe
traseu fără executarea de săpături.
Dl. Ing. Oros Iuliu acordă lămuriri suplimentare cu privire la cele două trasee ale investiției arătând că
acestea traversează domeniul public, d.na consilier Marinela Giurgiu solicitând amânarea proiectului până la
clarificarea exactă a traseului.
Solicitanții firmelor acestei investiții menționează că astfel proiectul va fi întârziat, oricum urmând să se
solicite o derogare parțială pentru amplasarea cablului pe stâlp.
D.na Consilier Marinela Cozea și dl. Consilier Vălean Alexandru menționează că trebuie efectuate forări
în incinta agenților economici în str. Pr. Aurel Munteanu pentru a nu se perturba activitatea acestora.
Dl. Ing. Oros Iuliu acordă lămuriri suplimentare din punct de vedere tehnic arătând că după
decumentația depusă, amplasamentul traversat de cablu de fibră optică se afla în zona drumului național,
administratorul acestuia fiind Ministerul Transporturilor, iar în cazul sediilor de firme la intrarea acestora se vor
face subtraversări, menționează că a fost o problemă de comunicare cu solicitantul, privitor la traseul în zona în
care nu există rețea Romtelecom, menționând că pe schițele și proiectul depus sunt menționate distanțele în care
cablu de fibră optică nu poate fi continuat și suprapus pe rețeua Romtelecom.
In urma discuțiilor sa ajuns la concluzia că proiectul de hotărâre inițital trebuie modificat și completat cu
prevederi referitoare la subtraversările prin lucrări de foraje la intrarea în sediile firmelor din str. Pr. Aurel
Munteranu astfel încât să nu se afecteze activitatea acestora, cât și indicarea exactă a porțiunii dintre Km 523 +

270- Km.525+700 ca segment din traseul nr. 1 pe direcția Huedin- Șaula – Nearșova pe care vort fi efectuate
săpături, cu aducerea la starea inițita a terenului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările menționate și se aprobă în unanimitate.
Se prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind aprobarea Planului de ocupare
a funcțiilor publice pe anul 2017, din Aparatul de Specialitate al Primarului Orașului Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind aprobarea alocării 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 Etapa a II-a, în urma rezultatului selecției de proiecte
consemnat în procesul verbal al comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri
nerambursabile ale bugetului local Huedin în anul 2016, proiect la care dl. Lazea Constantin și Dl. Vălean
Alexandru arată că nu participă la discutarea și votarea proiectului de hotărâre.
D.na Consilier Marinela Cozea din partea comisiei de învățământ sănătate, tineret și sport acordă
lămuriri cu privire la procedura de analiză a dosarelor arătând că în conformitate cu regulamentul alocării
sumelor din cele 5 dosare depuse, 2 au fost respinse întrucât au mai fost depuse cereri similare de către aceiași
solicitanți și în prima etapă de alocare a fondurilor. Informează de asemenea despre sumele alocate pentru cele 3
proiecte admise arătând că au mai rămas un fond de rezervă în cuantum de 3200 lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate, respectiv cu 13 voturi pentru
Se prezintă informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna iulie 2016.
La diverse dl. Consilier Dongolo Csaba solicită invitarea reprezentantului Poliției Rutiere Huedin la
ședința viitoare în vederea clarificării oportunității desființări unei treceri de pietoni din zona centrală a orașului.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat prezentul
proces verbal.
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