ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 13.03.2017, 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. Farkaș Călin, d.na consilier
Giurgiu Marinela.
Dl. Secretar solicită introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 22/2017.
Se supune la vot ordinea de zi inclusiv proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii art.1 din
Hotararea Consiliului Local nr. 22/24.02.2017 și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Edveș Laura prezinta proiectul de hotărâre avizat de pentru activitati economico
– financiare privind aprobarea depunerii solicitării de finanțare a proiectului ,, Modernizare drumuri în
Cetatea Veche din orasul Huedin.
Dl. Primar acordă lămuriri suplimentare arătând că termenul limită de depunere a proiectului
este data de 17.03.2017, fapt ce justifică urgența necesității aprobării.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aporbă în unanimitate.
D.na Consilier Edveș Laura prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
economico - financiare privind aprobarea cuprinderii în bugetul local inițial pe anul 2017 a sumei de
1.195.000 lei.

Dl. Primar acordă lămuriri suplimentare arătând că este vorba de o sumă alocată de Consiliul
Județean Cluj. Menționează de asemenea că în cadrul ședinței Consiliului Judetean unul dintre
consilieri a votat împotriva proiectului de hotărâre de alocare a acestei sume pentru Consiliul Local .
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Consilier Edveș Laura prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activității
economico – financiare, privind aprobarea înființării Serviciului Social ''Centru de zi pentru
persoane vârstnice'' la nivelul Orasului Huedin, cod serviciu social 8810CZ-V-I, ca serviciu social,
fără personalitate juridică, înfiinţat şi administrat de furnizorul Primăria Orașului HuedinCompartiment de Asistenţă Socială, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Serviciului Social, aprobarea efectuării demersurilor procedurale privind depunerea documentației
necesare în vederea licențierii și acreditării serviciilor sociale, furnizate de compartimentul asistență
socială din cadrul Primăriei Huedin.
Dl. Primar acordă lămuriri suplimentare arătând că în cadrul compartimentului de asistență
socială a mai fost ocupat un post prin concurs, urmând să se parcurgă procedura de acreditare a noului
serviciul social.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Consilier Edveș Laura prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, protectie mediu și turism, privind aprobarea modificarii art.1 din Hotararea
Consiliului Local nr. 22/24.02.2017, în sensul modificarii suprafetei de 32 mp., la suprafața de 48 mp.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
La diverse dl. Primar menționează că în bugetul pe anul 2017 va fi cuprinsă o sumă pentru
desfășurarea manifestărilor cu ocazia zilei de 15 martie- ziua maghiarilor, sumă care urmează să fie
împărțită de cele trei partide maghiare în procent de 1/3 din totalul sumei alocate în buget, în funcție de
programul fiecărei formațiuni. Solicită ca partidele maghiare să se înțeleagă între ele privitor la
defalcarea acestei sume și la programul organizat.
Menționează de asemenea că bugetul pe anul 2017 va fi mai restrictiv decât cel din anul 2016.
D.na Viceprimar invită consilierii locali și toată populația la manifestările organizare cu ocazia
zilei de 15 martie, prezentând detalii privind acest program cât și justificarea cheltuielilor pentru
organizare.

Dl. Consilier Csudom Francisc din partea P.P.M.T arată că are invitați din Ungaria care vor
participa la depunerea de coroane fără a participa la programul organizat la Casa de Cultură, programul
formațiunii desfășurându-se doar la restaurantul DERBI, program la care invită să participe toti
consilierii.
Menționează de asemenea ca programul va viza și desfășurarea unor activități sportive.
Dl. Primar își exprimă nemulțumirea față de neînțelegerile dintre cele două formațiuni politice
privind organizarea sărbătoririi zilei de 15 martie.
D.soara consilier Cozea Marinela menționează că este propusă în buget alocarea sumei de
4000 lei pentru desfășurarea acestei manifestări.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.
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