
                                R O M A N I A  
JUDEŢUL  CLUJ 
CONSILIUL LOCAL 
AL ORAŞULUI HUEDIN                  
                             P R O C E S  -  V E R B A L 

Încheiat azi 06.11.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a  Consiliului Local Huedin. 
             Şedinţa a fost convocată prin dispoziţie de către PRIMAR, prezenta menţiune realizându-se în 
conformitate cu  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
             Consilieri total 15, consilieri prezenţi 13, consilieri absenți 2, dl.Simplicean Horea – Dan, d.na 
Nicola Anamaria.  
 Dl. Secretar Cozea Dan deschide ședința, menționând că la primul punct de pe ordinea de zi 
urmează să fie depus jurământul de către urmatorii consilieri locali:  Antal Ștefan, Goga Oana – Raluca,  
Stîngă Mariana, Popa Pol Vasile, în continuare se depune juramntul de către cei 4 consilieri locali cu 
formulă religioasă.  
             Dl.Secretar prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea noului președinte de ședință pentru 
următoarele 90  de zile. 
 D.na consilier Buzaș - Fekete Maria  propune ca președinte de ședință pe dl. Schvarcz Tibor. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unnaimitate. 
 Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate. 
 Dl. Secretar menționează că trebuie stabilite grupurile de consilieri care pot fi formate din cel 
puțin trei membrii, iar partidele care  au mai puțin de 3 membri în consiliul local pot forma un grup prin 
asociere. Grupurile de consilieri locali conform configurației rezultate în urma alegerilor locale sunt PNL 
PSD, UDMR, iar Grupul USR PLUS împreună cu dl consilier independent Matiș Horea-Dorin  vor forma 
un grup separat. 
 Dl. consilier Schvarcz Tibor, prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea comisiei speciale, 
desemnată să organizeze procedura de desfășurare a votului secret, comisie formată din președinte, 
secretar și 3 membrii care va funcționa pe toată durata mandatului consiliului local. 
 In urma votului exprimat, fac parte din această comisie urmatorii consilieri:  

- Stînga Mariana                      . președinte 
- Matiș Horea- Dorin               - secretar 
- Farkas Marius              - membru 
- Ciota Marius-Iosif  - membru 
- Buzas-Fekete Maria  - membru 

 Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea alegerii 
Viceprimarului orașului Huedin din rândul consilierilor locali, pe durata mandatului Consiliului Local, 
rezultate obținute în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020. 
 Dl. Consilier  Farkas Marius  propune ca viceprimar al orașului Huedin pe dl. Achim Călin. 
 Dl. Schvarcz Tibor  propune ca viceprimar al orașului Huedin pe d.na Buzaș Fekete Maria. 

Comisia specială desemnată să organizeze procedura de desfășurare a votului secret anunță  
rezultatele în urma votului secret, dl. Achim Călin obținând  4 voturi pentru, d.na Buzaș – Fekete Maria 
obtinând 9 voturi pentru,   fiind desemnată viceprimar al orașului Huedin. 
 D.na viceprimar Buzaș-Fekete Maria depune jurământul. 
 D.na Buzas- Fekete Maria mulțumește consilierilor locali pentru încrederea acordată în vederea 
desemnării ca viceprimar al orașului Huedin. 
 Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării 
comisiilor de specialitate și stabilirea numărului membrilor acestora în cadrul Consiliului Local Huedin: 

- Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură:                       5 membrii 



- Comisia pentru cultură, culte, învățământ sănătate, familie, copii, tineret și sport:         5 membrii 

- Comisia pentru amenajarea  teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism:               3 membrii  

- Comisia de  administraţie publică, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială:    3 membrii 

Se  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unnaimitate. 

Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea componentei 

comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate social-economică, în cadrul Consiliului 

Local Huedin: 

Comisia pentru activități economico- financiare și agricultură 
- Buzaș - Fekete Maria        - președinte 
- Goga Oana – Raluca         - secretar     
- Mereu Liviu                      - membru 
- Nicola Anamaria               - membru 
- Simplicean Horea – Dan   - membru 
      Comisia pentru cultură, culte, învățământ sănătate, familie, copii, tineret și sport: 
- Matiș Horea-Dorin           - președinte 
- Stînga Mariana                 - secretar  
- Fărcaș Cătălin                  - membru 
- Ciota Marius                    - membru 
- Antal Ștefan                     - membru 

Comisia  de  muncă, protecție socială și juridică:  
Popa Pol Vasile               - presedinte  

- Farkas Marius                - secretar  
- Tămaș Dorin                - membru 

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism: 
- Simplicean Horea – Dan  - președinte 
- Achim  Călin                    - secretar  
- Schvarcz Tibor                 - membru 

Se supune la vot proiectul de hotarare și se aprobă în unanimitate 
 Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unui punct de lucru 
al societăţii  SALUBRITERM SERV S.R.L, la sediul centralei termice,  str. P-ța Republicii nr. 8, oraș 
Huedin, Jud. Cluj. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unaimitate. 
 La diverse dl.consilier Ciota Marius propune comunicarea ordinei de zi și a proiectelor de 
hotărâri  pe adresa de e-mail a fiecărui consilier, și să se transmită pe pagina oficială desfășurarea 
ședințelor. 
 Dl. Primar menționează că deja ședințele se transmit inregistrate pe pagina oficială, depinzând de 
capacitatea tehnică ca desfășurarea ședințelor să fie transmise în direct. 
 Dl. Primar felicită pe noii consilieri aleși, sperând într-o colaborare fructuoasă în cadrul 
Consiliului local. Menționează că toată activitatea instituției va fi de o transparență totală, momentan 
lucrându-se pentru realizarea unui si-teu performant, arătând că din partea dânsului va exista o colaborare 
totoală pentru un mandat prolific al noului consiliu local. 
   Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat 
prezentul proces verbal. 
  Preşedinte de şedintă,     Secretar General U.A.T, 

                   Schvarcz Tibor                                  Cozea Dan  


