ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 08.08.2018, 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 12, consilieri absenți 3 dl. Matis Horea, dl. Biro Lajos și
d.na Buzaș – Fekete Maria.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.
Dl. Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
economico – financiare privind aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea prin concesionare a
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în judertul Cluj, respectiv de
colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, a Studiului de
oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a
deseurilor, respectiv a Regulamentului serviciului se salubrizare al județului Cluj.
Dl. Secretar Cozea Dan acordă lămuriri privitoare la comunicarea avută atât cu reprezentanții
Eco - Metropolitan SA cât și cu firma de consultanță care a realizat documentația privind serviciul de
salubrizare a județului Cluj, privitor mai ales la solicitarea făcută că plata taxei speciale către operatori
să se realizeze lunar doar după încasarea efectivă a acesteia de la persoanele care nu dețin contract de
salubrizare.
D.na Boca Paula acordă lămuriri suplimentare arătând că punctual modificările aduse față de
prevederile cunoscute deja privind desfășurarea efectivă a serviciului de salubrizare după desemnarea
operatorului de către Eco - Metropolitan SA.
D.na consilier Giurgiu Marinela consideră că taxa specială să fie stabilită în funcție de
populația care beneficiază de acest serviciu.
D.na Boca Paula arată de asemenea că în regulament există prevederi potrivit căreia din taxa
specială trebuie acoperite costurile de salubrizare.
D.na consilier Marinela Cozea arată că sunt cazuri când studenții sunt plecați la studii și nu ar
trebui să plătească această taxă.
Dl. consilier Andriescu Mihai arată că la asociațiile de porprietari pot exista situații când nu
sunt înregistrate toate persoanele.
Dl.secretar Cozea Dan acordă lămuriri privind instituirea taxei speciale.
Dl. Primar menționează că cca. 80% din primăriile din județ vor avea probeleme cu plata taxei
speciale la sfâsrșitul lunii în contul operatorului pentru persoanele care nu dețin constract, dacă va
rămâne prevederea sub această formă.
De asemenea trebuie ținut cont de numărul real al populației.
Dl. Fărkaș Marius arată că operatorul poate să se prevaleze de acest fapt și să nu depună toate
eforturile pentru încheierea tuturor contractelor cu populația.
Dl. Primar consideră că ar trebui făcute eforturi în vederea preîntâmpinării acestui fapt.
D.na consilier Giurgiu Marinela consideră că trebuie intreprinse acțiuni pentru încheiarea
contractelor.
D.soara consilier Cozea Marinela consideră că sunt persoane care nu dețin contract și de la
care se ridică gunoiul.
D.na Boca Paula consideră că ar trebui luat în considerare numărul populației efective, iar în
contract există prevederi privind încheierea contractelor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele privind luarea în calcul a numărului
populației reale și de plata taxei speciale către operator în funcție de încasarea acesteia și se aprobă cu
11 voturi pentru și o abținere Marius Farkaș.

Dl. Primar acordă lămuriri cu privire la proiectul cu concesionarea în interiorul orașului
distribuției gazului metan în oraș arătând că data de 20.08.2018 este termenul de depunere a ofertelor
de către fimele interesate.
Informează de asemenea despre situația investițiilor în derulare respectiv de amenajare a
trotuarului din fața blocului din str. A.Iancu nr. 1 – 3 pentru care a fost primit avizul de către
Drumurile Naționale arătând că nu același lucru sa întâmplat pentru investițiile de amenajare a
trotuarului din fața fostei Policlinici și str. Pr. Aurel Munteanu, respectiv instalarera sistemului de
semaforizare, care au întârziat foarte mult.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedintă,
Andriescu Mihai

Secretar,
Cozea Dan

