ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL

Încheiat azi 28.10.2016 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 14, consilier absent dl.Vălean Alexandru, iar dl. consilier Farkaș
Marius și dl. consilier Matiș Horea au venit pe parcursul ședinței.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Procesul Verbal al ședinței din data de 30.09.2016.
Dl.Secretar din partea executivului solicită retragerea punctului 10 din Ordinea de zi, lămurri
suplimentare acordând d.șoara Cozea Marinela și dl. Primar, în sesnul că nu poate fi luată în considerare
solicitarea Clubului Copiilor de desemnare a repreprentantului în Consiliul de Administrație și în CEAC, întrucât
unitatea respectivă nu are personalitate juridică.
Dl.Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a încă două proiecte de hotărâri privitoare la
aprobarea taxei speciale de salubrizare și rectificarea bugetului local cu suma de 16.000 lei.
Dl Primar acordă lămuriri privitoare la instituirea taxei speciale arătând că aceasta va fi aplicată pe o
perioadă scurtă de timp, respectiv până la desemnarea operatorului Serviciului de Salubrizare, perioadă până la
care această activitate va fi organizată de un prestator de servicii. Cât privește cuantumul taxei, acesta va fi de 10
lei/persoană/lună, aceaiași taxă care era aplicată la SC Crișul Huedin SA, urmând ca agenții economici să aibă
contracte separate.
D.na Giurgiu Marinela menționează că va fi folisită baza de date deținută de SC Crișul, biroul ITL și
Registrul Agricol pentru stabilirea persoanelor beneficare de aceste serviciu, întocmindu-se declararii de
impunere.
Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a celor 2 proiecte de hotărâri și se aprobă în unnaimitate
Se supune la vot Ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.
De la acest moment al ședintei participă și dl consilier Matiș Horea.
D.na consilier Giurgiu Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
economico – financiare privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 cu suma de 83575,5 lei
insclusiv TVA.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Consilier Giurgiu Marinela 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.
D.na Consilier Giurgiu Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind
aporbarea regulamentului de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare a orașului Huedin.
D.na Viceprimar propune un amendament în sensul eliminării aliniatelor 2, 3, 4 de la art.5 întrucât sunt
menționate la art.6, acordă lămuriri suplimentare d.lui Dongolo Csaba privitor la baza de date privind beneficiarii
serviciilor de salubrizare.
Dl. Secretar acordă lămuriri arătând că taxa specială din prezentul regulament nu are nici o legatură cu
taxa specială de salubrizare din vechiul regulament care era aplicabilă doar persoanelor fizice care nu dețineau
contract de salubrizare încheiat cu operatorul ce deservea acest serviciu, operator desemnat în cadrul procedurilor
prevăzute de legea serviciilor de salubrizare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului cu amendamentul menționat
anterior și se aprobă în unanimitate.
D.na Consilier Giurgiu Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind
aprobarea relocării amplasamentului terenului închiriat de dl.Suciu Cristian Mircea, pe noul amplasament
identificat în C.F 50108 Huedin, în P.ța Victoriei nr. 43 pentru garaj auto.
Se prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind aprobarea scoaterii la concurs
a unui post de infirmieră în cadrul secției de medicină internă, aprobarea transformării postului de asistent
medical PL, în post de infirmieră și scoaterea acestuia la concurs în cadrul secției de medicină internă, la Spitalul
orășenesc Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.

D.na Consilier Giurgiu Marinela prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea reactualizării
componenței comisiei de aprobare a repartizării locuințelor din fondul locativ de stat, prin desemnarea a 2
membrii din Consiliul Local în comisia de repartizare a loocuințelor aparținând fondului locativ al orașului
Huedin, lămuriri acordând dl. primar.
D.șoara Consilier Cozea Marinela propune pe d.na Resteman Florineta și dl. Consilier Csudom Francisc
propune pe dl. Biro Lajos.
In urma vortului secret exprimat asupra celor două propunri, d.na Resteman Florineta și dl. Biro Lajos
sunt desemnați cu 14 voturi pentru din 14, în comisia de repartizare a locuințelor aparținând fondului locativ al
orașului Huedin.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Huedin în
Consiliul de Administrație și în CEAC la Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin, dl. Andriescu Mihai menționează
că nu participă la vot.
In Consiliul de Administrație d.șoara Cozea Marinela propune pe dl. consilier Andriescu Minai, d.na
Gligan Rodica și dl. Traica Nicolae, iar în CEAC d.na Viceprimar propune pe dl. Barta Kristian.
D.șoara Cozea Marinela prezintă procesul verbal al comisiei de validare încheiat în urma votului secret
exprimat și în urma constatării existenței a 4 voturi nule, dl. Consilier Andriescu Mihai este desemnat cu 9 voturi,
d.na Gligan Rodica cu 7 voturi și dl. Traica Nicolae cu 7 voturi, iar dl. Bartha Kristian este desemnat în CEAC cu
9 voturi.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliuli Local Huedin în
Consiliul de Administrație și CEAC la Grădinița Prichindeii Veseli.
D.șoara Cozea Marinela menționează că nu participă la vot.
Dl. Andriescu Mihai propune în CEAC pe d.șoara Cozea Marinela.
D.na Viceprimar propune în Consilul de Administrație pe dl. Benk Andras.
Dl. Andriescu Mihai prezintă procesul verbal al comisiei de validare încheiat în urma votului secret
exprimat și în urma constatării existenței unui vot nul, d.șoara Cozea Marinela este desemnată în CEAC cu 13
voturi, dl. Benk Andras este desemnat în consiliul de administrație cu 12 voturi.
Se prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate privind aprobarea desemnării
reprezentanților Consiliuli Local Huedin în Consiliul de Administrație și CEAC la Liceul Teoretic O.Goga
Huedin.
D.na Edveș Laura, Biro Lajos și dl. Scvarcz Tibor nu participă la discutarea acestui proiect de hotărâre.
D.șoara Cozea Marinela propune în Consiliul de Administratie pe d.na Edveș Laura, Șaitiș Cristina și
Bira Lajos.
D.na Viceprimar propune pe dl. Scvarcz Tibor în CEAC.
In urma vortului secret exprimat în Consiliul de Administrație sunt desemnați: d.na Șaitiș Cristina d.na.
Edveș Laura, dl. Biro Lajos cu 11 voturi pentru, în CEAC dl. Schvarcz Tibor cu 11 voturi.
D.na Consilier Giurgiu Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
economico – financiare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 – Sursa A,
cu suma de 16.000 lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Consilier Giurgiu Marinela prezintă proiectul de hotărare avizat de comisia pentru activitati
economico – financiare privind aprobarea Studiului de Fundamentare pentru stabilirea taxei de salubrizare a
orașului Huedin(art.1), respectiv aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru cetățenii orașului
Huedin, în vederea acoperirii costurilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor produse în gospodăriile
populației, la un cuantum de 10 lei/persoană/lună, la ( art.2), d.na Giurgiu Marinela acordă lămuriri.
Se supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot art.2 din proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot art.3 din proiectul de hotărâre privind data scadenta a plății taxei speciale de salubrizare
și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot art.4 din proiectul de hotărâre privind stabilirea perioadei de valabilitate a taxei speciale
de salubrizare și se aprobă în unanimitate.
D.na Consilier Resteman Florineta prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului
Local pe luna septembrie 2016.
Dl. Primar este felicitat de către consilieri cu ocazia aniversării zilei de naștere.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat prezentul
proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Giurgiu Marinela

Secretar,
Cozea Dan

