ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 07.05.2018, 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 9, consilieri absenți 6 dl. Farkaș Marius, d.na Resteman Florineta,
Matiș Horea, Vălean Alexandru, Andriescu Mihai, Buzas - Fekete Maria.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită alegerea președintelui de ședință pentru ședinta din data de 07.05.2018
întrucât președintele de ședință este absent motivat.
Dl. Schvarcz Tibor propune ca președinte de ședință pe d.șoara Cozea Marinela.
Se supune la vot propunerea și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.
D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
economico – financiare, privind aprobarea modificării prin completare a Programului Anual al Achizițiilor
Publice pe anul 2018 cu două poziții, aferente proiectelor de reabilitare și dotare a ambulatoriului integrat de
specialitate din cadrul Spitalului orășenesc Huedin prin POR 2014-2020.
D.șoara consilier Cozea Marinela arată că aparatura medicală a mai fost pusă în discuție într-o ședință
anterioară.
Dl. insp. Dezsi Norbert arată că a solicitat aprobarea introducerii pe Lista Bugetului Anual de Investitii
proiectare și execuție, lucrări realitare energetică clădire veche a Spitalului orășenesc Huedin, respectiv furnizare
aparatură medicală și dotări pentru ambulattoriul de specialitate din cadrul Spitalului orășenesc Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.șoara Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități economico –
financiare, privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a orașului Huedin,
către SC SYVLEVY SRL, cu sediul în Ceaușu de Câmpie, Județul Mureș, pe perioada de 1 an (de la 01.05.2018
– 01.04.2019).
D.șoara Consilier Cozea Marinela aduce în discuție modul de anunțare a cetățenilor orașului Huedin,
privind încheierea noilor contracte de salubritate cu noul operator desemnat prin procedura de licitație.
Dl. Dezsi Norbert arată că se va informa populația prin intermediul anunțurilor afișate în oraș.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat prezentul
proces verbal.
Preşedinte de şedintă,
Cozea Marinela

Secretar,
Cozea Dan

