ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 04.04.2018, 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 cu modificările
la zi.
Consilieri total 15, consilieri prezenţi 13, consilieri absenți 2 ( Buzaș Fekete Maria, Schvarcz
Tibor).
Dl. Secretar Cozea Dan solicită alegerea președintelui pentru ședinta din data de 04.04.2018.
Dl. Consilier Andriescu Mihai il propune ca președinte de ședință pe dl. consilier Vălean
Alexandru, propunere care se aprobă în unanimitate.
Dl. Primar acordă lămuriri suplimentare arătând că este vorba de un proiect european derulat
de solicitant SC Rador SRL, fapt ce justifică urgența organizării ședinței.
D.na Avram Dorina din partea SC Rador SRL menționează că a depus o cerere de alocare a
unor fonduri europene pentru societate, care vizează achiziția de aparatură tehnică de specialitate cât și
extinderea spațiului și a activității societății, inclusiv crearea unor noi locuri de muncă, menționând că
este necesar aprobarea Planului Urbanistic Zonal.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea PLANULUI
URBANISTIC DE DETALIU pentru imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr.
51169 Huedin, situat în orașul Huedin, str. Gheorghe Doja nr. 7, în suprafață de 500 mp., pentru
obiectivul ,,CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII S.C. RADOR TOPOCAD S.R.L.
PRIN EXTINDERE SEDIU ADMINISTRATIV SI DOTARE CU ECHIPAMENTE, ACCES,
IMPREJMUIRE , BRANSAMENTE SI RACORDURI”
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Primar mentionează că va mai fi organizată o ședință extraordinară, posibil la data de
13.04.2018 pentru aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal care vizează zona străzii Pr. Aurel Munteanu,
construire magazin LIDL.
De asemenea urează tuturor sărbători fericite cu ocazia Sărbătorilor Pascale.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedintă,

Secretar,

