
                                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 17.02.2020, 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 15.  

Dl. Secretar solicită introducerea pe ordinea de zi a încă 2 proiecte de hotărâri (proiect de 

hotărâre privind aprobarea modificării prin încheierea unui act adițional în vederea constituirii garanţiei 

de bună execuţie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de 

credit din România sau de o societate de asigurări, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. 9800 din 31.10.2019, încheiat cu SC 

BISSDOG SRL, cu sediul în Ceuașu de Câmpie, nr. 90, Jud. Mureș,  proiect de hotarare privind 

aprobarea preluarii ca venit în Bugetul de venituri proprii și subvenții pe anul 2020 sursa E a Liceului 

Teoretic O.Goga Huedin in contul E.40.15.01-Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 

efectuare de cheltueli-Secțiunea de Funcționare din contul 82E9800-”Excedent al bugetului 

activităților finantate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din 

administrația publică locală”, a sumei de 21.350 lei. 

Se supune la vot ordinea de zi cu cele  2 proiecte noi și se aprobă în unanimitate. 

 Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru  activități 

economico – financiare privind aprobarea Bugetului Local de Venituri și Cheltueli pe anul 2020 al 

Orașului Huedin și estimările pe anii 2021-2023- Sursa A. 

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

 Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru  activități 

economico – financiare privind aprobarea Bugetului de Venituri Proprii și Subventii pe anul 2020 al 

Orașului Huedin și Estimările pe anii 2021-2023 - Sursa “E”. 

 Dl. Ciota Marius în calitate de profesor la  Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin,  arată că a 

analizat  cele două planuri strategice de dezvoltare a orașului,  considerând că la capitolul  învățământ 

nu au fost aplicate în totalitate, menționând că în momentul de față trebuie rezolvată dotarea 

laboratoarelor cu calculatoare întrucât cele actuale sunt depășite, solicitând alocarea unor fonduri 

pentru învățământ, cât și efectuarea de reparații la clădirile școli. 

 Dl. Primar  menționează că  înainte de aprobarea bugetului  a discutat cu directorii celor două  

unități școlare cu privire la necesitățile și proiectele pe care le au pentru anul 2020. 

 Menționează că datele ce se regăsesc în strategiile de dezvoltare reprezintă proiecte necesare a 

caror realizare depinde de posibilitățile bugetare, menționând că în viitoarea strategie învățământul se 

va regăsi pe o poziție superioară în ceea ce privește alocarea unor fonduri suplimentare, menționând că 

în totdeauna în bugetele locale ponderea sumelor alocare învățământului au fost de cca. 12% în 

condițiile în care în bugetele naționale, învățământului au fost acordate mai puțin de 6% din PIB, în 

bugetul pe anul 2020 din 40 miliarde învățământului o să se aloce 6 miliarde, în condițiile în care 

învățământul și sănătatea reprezintă priorități importante pentru România. Informează de asemenea că 

în bugetul pe anul 2020 sunt cuprinse alocarea procentelor de 5% pentru cofinanțarea proiectelor 

europene accesate pentru dezvoltarea orașului. De asemneea se regăsește suma de 6 miliarde pentru 

cofinanțarea realibilitării și asfaltării drumurilor din cartierul Cetatea Veche. In total în bugetul pe anul 

2020,  26 miliarde sunt destinați cofinanțări proiectelor de dezvoltare locală.  

 Arată ca pe viitor directorii școlilor să solicite fondurile necesare în funcție de prioritățile pe 

care le consideră benefice pentru școli, să vină cu propuneri motivate încă din luna decembrie pentru 



anul următor, arătând că și pentru acest an au fost aprobate 80% din solicitările venite de la școli. In 

bugetul următor al Uniunii Europene vor fi deschise 2 Axe de finanțare la capitolul învățământ 

deschizându-se astfel posibilitatea accesării unor fonduri europene pentru dezvoltarea învățământului 

local, menționând de asemenea și că în viitor alocarea sumelor pentru autoritățile locale se va face prin 

Agențiile de dezvoltare regională cu prioritate pentru orașe. Arată de asemnea că din cele 3 solicitări de 

finanțare depuse de Liceul O. Goga, 2 au fost cuprinse în bugetul pe anul 2020, solicitând încă odată că 

pentru bugetul din anul 2021 propunerile directorilor școlilor să fie depuse încă din luna decembrie a 

anului în curs. 

 Răspunde d.lui director adjunct Ciota Marius cu privire la alocarea unor sume pentru lucrări la 

baza sportivă, arătând că și sportul este important pentru tineri la fel ca și învățământul, arătând că 

există în intenție construirea unui bazin de înot în zona bazei sportive în parcul din str. A. Iancu. 

 D.na consilier Giurgiu Marinela răspunde d.lui dir. adjunct Ciota Marius arătând că Strategiile 

de Dezvoltare ale UAT- urilor sunt documente față de care nu pot fi accesate fonduri europene și 

depune proiecte în dezvoltarea infrastructuri, menționând că, consiliile de administrație ar fi trebuit să 

facă propuneri pentru alocarea unor sume suplimentlare celor două școli, dl. primar menținând că dl. 

director adjunct ar fi trebuit să participe la ședința comisiilor de specialitate când a fost votat bugetul.  

 Dl. Consilier Farkaș Marius consideră că solicitările d.lui director adjunct Ciota Marius 

trebuiau făcute în ședința consiliului de administrație al școlii. 

 D.șoara consilier Cozea Marinela este nemulțumiță că nu s-au solicitat calculatoare noi pentru 

desfășurarea examenului de bacalaureat la școală, în schimb arată că sau cumpărat și sau amenajat 

birouri pentru directori în loc de achiziționarea calculatoarelor necesare. Arată că este unanim faptul că 

toată lumea susține învățământul, trebuind efectuate investiții în infrastructură în concordanță cu 

prevederile bugetului. 

 Dl.Consilier Vălean Alexandru răspunde d.lui Ciota Marius arătând că strategia de dezvoltare 

este o formalitate, lucrare care trebuie întocmită în vederea accesării de fonduri europene prin 

depunerea unor proiecte, considerând că școlile trebuie să solicite finanțări încă din luna decembrie 

pentru a putea fi luate în comnsiderare la întocmirea bugetului anual. 

 D.na consilier Giurgiu Marinela explică d.lui Ciota Marius despre modul de întocmire al 

bugetului arătând că, încă din anul anterior sunt depuse cererile de finanțare, mai menționând și faptul 

că  realizarea campusului școlar se poate face doar prin fonduri europene, dl. primar menționâd că ar fi 

nevoie de sumele din bugetele locale pe următorii 5 ani. 

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

 Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru  activități 

economico – financiare privind aprobarea Bugetului de Venituri Proprii și Subvenții pe anul 2020 al 

Orașului Huedin și Estimările pe anii 2021-2023 - Sursa “F”. 

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

 Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru  activități 

economico – financiare privind aprobarea modificării prin încheierea unui act adițional în vederea 

constituirii garanţiei de bună execuţie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis 

de o instituţie de credit din România sau de o societate de asigurări, a Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. 9800 din 31.10.2019, 

încheiat cu SC BISSDOG SRL, cu sediul în Ceuașu de Câmpie, nr. 90, Jud. Mureș. 

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

 Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru  activități 

economico – financiare privind aprobarea preluării ca venit în Bugetul de venituri proprii și subvenții 

pe anul 2020 -  sursa E a Liceului Teoretic O.Goga Huedin, în contul E.40.15.01-Sume utilizate din 

excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltueli-Secțiunea de Funcționare din contul 



82E9800-”Excedent al bugetului activităților finantate integral din venituri proprii înființate pe lângă 

instituțiile publice din administrația publică locală”, a sumei de 21.350 lei. 

 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,          Secretar General UAT Huedin, 

      Schvarcz Tibor               Cozea Dan  
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