
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 20.12.2018, cu ocazia şedinţei ordinare 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 15.

Se supune la vot Procesul verbal al ședinței din data de 26.10.2018 și se aprobă în unanimitate.

Se  supune  la  vot  Procesul  verbal  al  sedintei  din  data  de  08.11.2018   și  se  aprobă  în

unanimitate.

Se  supune  la  vot  Procesul  verbal  al  sedintei  din  data  de  26.11.2018   și  se  aprobă  în

unanimitate.

Se supune la vot Procesul verbal al ședinței din data de 07.12.2018 și se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot Procesul verbal al ședinței din data de 11.12.2018 și se aprobă în unanimitate.

Dl.  Secretar  Cozea Dan solicită  introducerea pe ordinea de zi  a  două  proiecte  de hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului local cu suma de 304755,78 lei, respectiv proiect de hotărâre

privind aprobarea Convenției de Cooperare între Consiliul Local Huedin și Fundația Creștină Diakonia

Cluj, privind prestarea serviciului de îngrijire medicală  și socio - medicală  la domiciliu pentru

persoanele vârstnice, bolnave și/sau dependente din orașul Huedin și satul Bicalatu, respecitv pentru

funcționarea unui program de incluziune socială  și școlară  a copiilor romi și din alte categorii

vulnerabile printr-un program de tip afterscool, în spațiile puse la dispoziție în cadrul Liceului

Tehnologic Vladeasa Huedin pe  perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, și  alocarea unei sume în cuantum

de 2.000 lei/ lună, pe perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, pentru susținerea desfășurării activității

Fundației Creștine Diakonia Cluj.

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

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activități economcio – financiare privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 cu suma de

193.000 lei.

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

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activități economcio – financiare privind aprobarea majorării 	cotizației orașului Huedin de la 0,1

lei/lună  pentru fiecare locuitor, la 0,15 lei/lună  pentru fiecare locuitor, la Asociația Regională  pentru

Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidografic  Someș-Tisa.

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



 Dl.  consilier  Vălean  Alexandru  prezintă  proiectul  de  hotărâre  avizat  de  comisia  pentru

activități economcio – financiare privind aprobarea  stabilirii nivelului salariilor de bază a persoanlului

din Aparatul de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, pentru anul 2019, aprobarea cuantumului

coeficienților prevăzut în H.C.L nr.175/21.12.2017, coeficienți care se vor înmulți cu salariul de bază

minim brut pe țară  garantat în plată, salariu stabilit prin H.G. nr. 937/2018, respectiv  aprobarea

acordării indemnizației de hrană prevăzută de Legea nr.153/2017, precum și a voucherelor de vacanță

pentru anul 2019.

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

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  de specialitate

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 173/26.11.2018 prin care au fost aprobate

tarifele pentru anul 2019.

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

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  de specialitate

privind aprobarea majorării 	cotizației Orașului Huedin, la Asociația Grupului de Acțiune Locală

Napoca Porolissum în cuantum de 20.000lei/an începând cu anul 2019.

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

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activitati economico – financiare privind aprobarea  angajării unui număr de 7 muncitori ecologişti, pe

perioadă  determinată, respectiv 01.01.2019 – 31.12.2019, în vederea  realizării  programului de

ecologizare pe anul 2019, asigurarea cheltuielilor de personal aferentă  celor 7 posturi – muncitori

necalificați ecologiști, din bugetul de venituri proprii și subvenții  al anului  2019, la nivelul salariului

minim pe economie și aprobarea categoriilor de lucrări care vor fi efectuate în  anul 2019, de către

muncitorii încadrați la serviciul de ecologie din cadrul Primăriei Huedin

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

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind aprobarea Programului activităților culturale oraganizate de Casa de Cultură  Huedin pentru

sărbătorile de iarnă, pe perioada 19 – 31 decembrie 2018

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

          Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

aprobarea transformării și transferării unor posturi la Spitalul orășenesc Huedin.

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

             Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind aprobarea  Nomenclatorului Arhivistic la nivelul Primăriei Orașului Huedin

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

             Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind aprobarea Regulamentului intern de protecție a datelor cu caracter general la nivelul Primăriei

Orașului Huedin.



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

           Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind aprobarea revocării dreptului de administrare acordat Consiliului Județean Cluj,  prin Hotărârea

Consiliului Local  nr. 68/27.04.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr. 177/19.12.2013, prin care s-a

transmis dreptul de administrare asupra terenului ocupat de depozitul de deșeuri neconform din orasul

Huedin , inscris la pozitia nr. 198 din Inventarul bunurilor care apartin orasului Huedin,  în suprafață

de 11.500 mp,  spre administrarea Consiliului Județean Cluj, în vederea închiderii și ecologizării

depozitului de deșeuri urbane neconform.

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

     Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind aprobarea rezilierii contractului nr.1139/23.11.2010 pentru amplasamentul situat în P.ța

Republicii nr. 8, (lângă podul peste râul Domoș), începând cu data de 01.12.2018, respecitv aprobarea

închirierii amplasamentului  în suprafață de 10 mp, situat în  P-ța Republicii, nr 8, jud. Cluj, (lângă

podul peste râul Domoș).

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

               Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind aprobarea închirierii  în condiții legii a amplasamentului în suprafață  de 1 mp, situat în  P-ța

Republicii, nr 8, jud. Cluj, (lângă  podul peste râul Domoș) în fața spațiului comercial deținut de SC

HARUN – YAUGUR SRL.

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

               Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind  aprobarea  documentației  pentru  ,,Strategia  de  alimentare  cu  căldură  în  Orașul  Huedin  pe

termen mediu și lung ''.

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

             Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind aprobarea aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înfiinţarea şi exploatarea

parcărilor  amenajate  aflate  pe  domeniul  public  şi  privat  al  oraşului  Huedin,  aprobat  prin  H.C.L.

nr.20/30.01.2015.

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

             Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind aprobarea prelungirii Acordului de Parteneriat cu Asociația  Caritas Eparhial Greco – Catolic

Cluj, pentru amplasarea containerelor speciale pe domeniul public al orașului Huedin, cu titlu gratuit,

pe o perioada de 1 an (01.01. 2019 – 31.12.2019).

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

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind aprobarea Convenției de Cooperare între Consiliul Local Huedin și Fundația Creștină Diakonia



Cluj,  pe perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, și alocarea unei sume în cuantum de 2.000 lei/ lună,

pentru susținerea desfășurării activității Fundației Creștine Diakonia Cluj.

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

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activități economcio – financiare privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 cu suma de

304755.78 lei.

Dl.  Primar  acordă  lămuriri  suplimentare  arătând  că  este  vorba  de  proiectul  tehnic  pentru

realizarea investiției în reabilitarea și asfaltarea celor cca. 14 km de drum  din Cetatea Veche.

D.na consilier Resteman Florineta prezintă informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna

noiembrie 2018.

Dl. Consilier Csudom Francisc arată că  amplasarea semnelor de circulație privind oprirea pe

DN1 să aibă în vedere posibilitatea aprovizionării magazinelor.

Dl. Primar arată că a fost nevoie de amplasarea acestor semne de ciruclație pentru a se putea

realiza fluența tranzitului pe DN, aspecte subliniate și de dl. Călătan Gheoghe în calitate de șef Poliția

Locală, care arată că înainte de amplasarea acestora,  autovehicolele de mare tonaj se puteau încadra

greu pe sensul din DN spre Zalău. Răspunde de asemenea d.lui consilier Vălean Alexandru cu privire

la situația dezăpezirii orașului în ccondițiile în care au fost cantități mari de precipitații.

Dl. primar arată că  valoarea contractului de dezăpezire este minimă  în condițiile în care cea

mai mică  ofertă primită  de la Drumurile Naționale pentru dezăpezirea orașului a fost de 500.000 lei.

Menționează că și populația ar trebui să- și curețe zăpada din fața locuințelor iar agentii comerciali din

fața magazinelor. Apreciază că în contextul dat, dezăpezirea s-a realizat în condiții bune.

D.na consilier  Giurgiu Marinela  îl  felicită  pe dl.  primar considerând că  orașul  arată  foarte

frumos, solicitând totodată  identificarea și luarea măsurilor necesare pentru fațadele unor case

nelocuite, considerând că  trebuie analizată  necesitatea majorării substanțiale a impozitelor pentru

aceste imobile neîngrijite în primul rând ar trebui bine întreținute fațadele imobilelor deținute de

primărie.

Dl. Călătan Gheorghe arată că  se vor contacta proprietarii imobilelor în cauză și se vor lua

măsuri în consecință.

Dl. consilier Matiș  Horea arată  că  dl. Traica Nicolae este nemulțumit de contractarea

serviciilor de încălzire a casei de cultura de la centrala termică  a orașului, dl. Traica Nicolae

menționând că la parter este sufcient de cald în schimb la etaj temperatura fiind mai scăzută.

Dl. Călătan Gheorghe consideră că ar trebui montate termostate la calorifere.

Dl. primar menționează  realizările unor investiții în anul 2018 enumerând semaforizarea

orașului, reabilitarea centrului civic, parcarea publică din P.ța Republicii nr. 39, WC public care va fi

inaugurat în luna martie 2019, cele 2 proiecte ale spitalului pentru dotare cu aparatură, respectiv

reabilitare, proiectul de reabilitare a drumului la Bolic, proiectul de la Bicalat, iar în ceea ce privește

aducțiunea gazului, în anul 2019 vor începe lucrările de realizare a rețelei în oraș. La neîmpliniri



menționează  că  datorită  birocrației în anul 2018 nu s-a putut realiza parcarea din fața Policlinicii,

neînceperea lucrărilor la troturare din str. Pr. Aurel Munteanu.

Menționează  că  în prima parte a anului 2019 va fi aprobat bugetul local, după  aprobarea

bugetului național în Parlament. Arată că anul 2019 va fi extrem de greu din punct de vedere financiar

în condițiile creșterii salariului minin, a acordării îndemnizației de hrană și a vaucherelor de vacanță.

Dl. consilier Vălean Alexandru mulțumește colegilor și d.lui primar pentru colaborarea bună,

apreciind de asemenea și munca depusă de consilieri,  atât în plen cât și în comisiile de specialitate.

Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat

prezentul Proces Verbal.

Preşedinte de şedintă,    Secretar,
  Vălean Alexandru   Cozea Dan


