
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  22.05.2018, 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 04.042018 și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 25.04.2018 și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 07.05.2018 și se aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a încă cinci proiecte de hotărâri

avizate de comisiile de specialitate privind aprobarea proiectului <Reabilitare energetică  clădirea
veche a spitalului orășenesc Huedin> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, proiect de hotarare privind aprobarea raportului auditorului financiar SC Gradient
SRL  cu sediul în Cluj Napoca, str. Decebal  nr. 2, ap.4, RO 12945822, Autorizația 121/10.12.2001,
pentru anul 2017 la societatea TRANSIM S.A, aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Local
Huedin  în  Adunarea  Generală  a  Actionarilor   S.C.  TRANSIM  S.A,  proiect  de  hotarare  privind
aprobarea tarifelor pentru plata energiei electrice consumată de persoane fizice autorizate sau agenți
economici care vor desfășura activități comerciale specifice,  cu ocazia ,, Zilelor Huedinului în
perioada 25 – 27 mai 2018 în locația din parcul orașului, str. Avram Iancu nr. 39, proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenului de sport cu gazon artificial
situat  în  orașul  Huedin,  str.  Avram Iancu  nr.  39  (Parcul  Tineretului),  proiect  de  hotărâre  privind
aprobarea acordării unor Diplome de Excelență și a unor premii bănești pentru elevii care au obținut în
anul scolar 2017 - 2018 locurile I, II, III la Olimpiadele școlare – faza județeană și națională,  sau care
au obținut Titlul de Campion Național la competiții sportive.

Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi  inclusiv  cu  cele  5  proiecte  de  hotărâri  și  se  aprobă  în
unanimitate.

D.na consilier Buzaș  - Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia de
administrație publică, muncă  și protecție socială  privind aprobarea Regulamentului Intern pentru
acordarea voucherelor de vacanță pe anul 2018.

Dl.  consilier  Andriescu Mihai  menționează  că  nu participă  la  discutarea și  votarea acestui
proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activități economico – financiare privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr.
61/29.03.2018 prin care sa aprobat Convenția de Cooperare între Consiliul Local Huedin și Fundația
Creștină Diakonia Cluj, și 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,
respectiv alocarea unei sume în cuantum de 2.000 lei/ lună, pe perioada 1 iunie – 31 decembrie 2018.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activități economico – financiare privind aprobarea modificării art. 1 la H.C.L nr. 66/2018 care va avea
următorul cuprins:

       ,, Art. 1. (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2019, se stabilesc
potrivit prezentei hotărâri, (2)Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și
taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de
către Consiliul Local al Orașului Huedin.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activități economico – financiare privind aprobarea Bilanțului și  Contului de profit și pierderi pentru



anul 2017 la SC TRANSIM S.A Huedin, aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Local
Huedin în Adunarea Generală a Acționarilor  S.C. TRANSIM S.A.

Dl. Primar î-și exprimă nemulțumirea față de absența de la ședință a directorului și a contabilei
societății, aspecte subliniate și de d.na Giurgiu Marinela care menționează  că  activitatea societății a
fost cu pierderi, fiind necesară și aprobarea Organigramei. Menționează de asemenea că societatea  nu-
și  păstrează  activitatea,  solicitând să  revină  cu un buget  actualizat,  fiind necesar  o analiză  privind
rentabilizarea activități. Solicită  conducerii societății prezentarea unei situații economico - financiare
cât și privind rentabilizarea firmei în ședința viitoare. Arată că situațiile economico -  financiare trebuie
aprobate întrucât este ultima ședință până la depunerea bilanțului.  Arată că nu participă la discutarea și
votarea art.2 din proiectul de hotărâre.
             Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate art.1,  iar la art. 2 se aprobă
cu 14 voturi pentru.

D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
amenjarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea închirierii unui spațiu
situat pe domeniul public al orașului Huedin, str. Băii, nr.1,  jud Cluj, în suprafață totală 6 mp., spațiu
destinat amplasării unei construcții provizorii tip chioșc.

Dl. consilier Lazea Constantin informează  pe dl. Biro Lajos aratând că  amplasamentul este
suficient de mare pentru instalarea unei construcții demontabile.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

amenjarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism,  privind aprobarea închirierii în condițiile
legii a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului Huedin, str.Vladeasa, nr. 42, jud Cluj, în
suprafață totală 10 mp., spațiu destinat amplasării unei terase provizorii, a caietului de sarcini pentru
organizarea licitației privind închirierea spaţiului și a conţinutului contactului de închiriere a spaţiului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

cultură, culte, învățământ, sănătate privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de infirmier în
cadrul Compartimentului de Psihiatrie Cronici, și aprobarea transferării unui post de asistent medical.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

cultură, culte, învățământ, sănătate privind aprobarea acordării stimulentelor reprezentând diminuări de
natură  salarială  comparativ cu luna februarie 2018, din veniturile proprii ale Spitalului Orășenesc
Huedin, pentru persoanele care au înregistrat pierderi ale veniturilor de natura salarială, în sumă  de
totală 2.400 lei eferente lunii mai 2018.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na  consilier  Buzaș  -  Fekete  Maria  prezintă  proiectul  de  hotărâre  avizat  de  comisia  de

administratie publică, muncă și protecție socială privind aprobarea completării prin introducerea unui
nou aliniat la art. 5 al Regulamentului Poliției Locale Huedin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 64/2017 astfel :
         -la art.(5) se va introduce alin.(2) cu următorul cuprins: Poliția Locală, în exercitarea
atribuțiilor legale poate desfășura activitatea specifică și în schimbul 3, între orele 22:00 și 6:00.

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

D.na  consilier  Buzaș  -  Fekete  Maria  prezintă  proiectul  de  hotărâre  avizat  de  comisia  de
administrație publică, muncă și protecție socială privind aprobarea modificării Organigramei și Statului
de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin, în sensul vacantării posturilor
regăsite la poziția nr.62, respectiv poziția nr. 63 din Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al
Primarului orașului Huedin.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activități economico – financiare privind aprobarea contractării serviciilor privind capturarea și
gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza oraşului Huedin, și locarea sumei 23.000 lei fără TVA, în
vederea constractării în condițiile legii a serviciilor privind capturarea și gestionarea câinilor fără
stăpân de pe raza oraşului Huedin.



Dl. Arion Iuliu din partea Asociației Cezar Huedin este nemulțumit de sistarea contractului cu
asociația,  arătând că au fost capturăți un număr de 74 câini și întreabă ce se va întampla cu acestia.

Dl.  Primar arată  că  prin proiectul  de hotărâre se  încearcă  rezolvarea problemei  câinilor  în
condițiile în care datorită costurilor extrem de mari nu poate fi construit un adăpost și nici nu se pot
face angajări pentru gestionarea acestei activități, costurile ajungând la aproximativ 10 miliarde lei.

Arată că, pentru rezolvarea acestei probleme anterior au fost contractare servicii de sterilizare
pentru 500 de câini în vederea stopării înmulțirii acestora, și tot anterior sa realizat o colaborare cu
Asociatia Cezar alocându - se o sumă  de 200 lei lunar, fără a se înregistra progrese semnificative în
direcția scăderii numărului câinilor fără stăpân, chiar dacă  asociația are în intenție amenajarea unui
adapost cu o capacitate de 150 animale. De asemenea s au alocat sume în vederea asigurării utilităților(
apa, energie electrică) pentru str. Izvorului, informează  despre numărul mare de reclamații ale
cetățenilor insclusiv sesizări ale Poliției Huedin privind comportamentul câinilor fără  stapân, fiind
necesară adoptarea unor măsuri suplimentare pentru eradicarea sau limitarea numărului câinilor fără
stăpân din oraș, fapt pentru care se va aloca o sumă din bugetul pe anul 2018 pentru contractarea unor
servicii având ca finalitate scăderea numărului cainilor fără stăpân.

Reprezentanta Asociației Nuca Cluj Napoca arată că prin activitatea societăți în orașul Huedin
au fost realizate un număr mare de microcipări ale câinilor fără stăpân arătând că în oraș sunt aduși
câini  din alte  localități  existând numeroase cazuri  când cetățenii  își  scot  în  stradă  aceste  animale.
Consideră  că  este necesară  și educația cetățenilor privind această  situație, asociația derulând in
continuare un program de sterilizare gratuită ale acestor animale.

Dl. Primar arată că poate fi realizată  o activite de informare a cetățenilor în acest sens, însă
trebuie luate măsuri pentru siguranța cetățenilor, sterilizarea fiind uan dintre metodele de stopare a
înmulțiri animalelor. Arată că nu pot exista în același timp două contracte cu două firme care se ocupă
cu  gestionarea  acestora,  contract  care  nu  a  putut  fi  gestionat  corespunzator  de  Asociatia  Cezar,
existând numeroase sesizări inclusiv de Poliție cu privire la câinii fără stăpân.

Dl. consilier Farkaș Marius întreabă  dacă  se votează  atribuirea acestui contract,  întrucât ori
cine poate participa la această procedura de desemnare a unui operator care să facă această activitate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activități economico – financiare privind aprobarea  proiectului <Reabilitare energetică clădirea veche
a spitalului orășenesc Huedin>  în  vederea  finanțării  acestuia  în  cadrul  Programului  Operațional
Regional 2014-2020 .

Dl. Primar acordă  lămuriri suplimentare arătând că  a fost câstigat proiectul constând în
reabilitarea imobilului în urma majorării bugetului aferent POR 2014 – 2020, privitor la reabilitarea
clădirii vechi a Spitalului. Menționează că mai există un proiect depus pentru  achiziționarea de aparate
medicale pentru spital.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activități economico – financiare privind aprobarea raportului auditorului financiar SC Gradient SRL
cu sediul în Cluj Napoca, str. Decebal  nr. 2, ap.4, RO 12945822, Autorizația 121/10.12.2001, pentru
anul  2017  la  societatea  TRANSIM  S.A, aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Local
Huedin în Adunarea Generală a Acționarilor  S.C. TRANSIM S.A.

D.na consilier Giurgiu Marinela menționează că nu participă și nu votează art. 2 din proiectul
de hotărâre, propunând un amendament la art.1 potrivit caruia raportul auditorului financiar nu este
necesar să fie aprobat, ci doar să se ia act de conținutul acestuia.

Se supune la vot  art. 1 al proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate, iar la art. 2 se
aprobă cu 13 pentru un absent Cozea Marinela care din motive obiective din acest moment al ședința
nu participă la dezbateri, iar un consiler nu a votat.
        D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
activități economico – financiare privind aprobarea tarifelor pentru plata energiei electrice consumată
de persoane fizice autorizate sau agenți economici care vor desfășura activități comerciale specifice,
cu ocazia ,, Zilelor Huedinului în perioada 25 – 27 mai 2018 în locația din parcul orașului, str. Avram
Iancu nr. 39.

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



D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
cultură, culte, învățământ, sănătate privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
terenului  de  sport  cu  gazon  artificial  situat  în  orașul  Huedin,  str.  Avram  Iancu  nr.  39  (Parcul
Tineretului).

Dl. Consilier Matiș Horea acordă lămuriri suplimentare arătând că tarifele de închiriere sunt de
50 lei/ oră, respectiv 80 lei pentru folosirea terenului cu nocturnă.

 Dl. Primar arată că pentru administrarea terenului se va ocupa dl. administrator  Kudor Andrei
care va elibera chitanțe odată  cu închirierea acestui teren în funcție de programul de folosire a
terenului,  aspecte  subliniate  și  de d.na Giurgiu Marinela,  închirierea realizându -  se  exact  cum se
procedează la Sala de Sport.

Dl. Primar  arată că se vor face modificări ulterioare privitor la modalitarea de administrare a
terenului în funcție de reantabilitatea și încasările făcute.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi pentru.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

cultură, culte, învățământ, sănătate privind aprobarea acordării unor Diplome de Excelență și a unor
premii bănești pentru elevii care au obținut în anul scolar 2017 - 2018 locurile I, II, III la Olimpiadele
școlare – faza județeană și națională,  sau care au obținut Titlul de Campion Național la competiții
sportive.

Dl. consilier Matiș Horea arată că mai trebuia premiată și echipa de fotbal care a obțitut cupa
insp. Școlar.

Dl. Primar menționează că pentru 2018 sau alocat bani pentru premierea elevilor cu rezultate
bune la olimpiade școlare conform proiectului de hotărâre urmând că  anul viitor să se elaboreze un
regulament pentru premierea rezultatelor elevilor, pentru acest an neputându-se face rectifcarea
bugetului.

D.na Giurgiu Marinela  arată în comisie sa discutat premierea făcându-se pentru rezultatele la
olimpiadele școlare existând și alte activități la care sau obținut premii sens în care trebuie elaborat un
regulament.

Dl. consilier Matiș Horea  menționează că la activități similare sau dat premii.
D.na consilier Giurgiu Marinela arată că există și alți copii în oraș care au obținut premii.
Matiș Horea arată că au fost 34 concursuri cu statut de olimpiadă insclusiv fotbal și handbal,

rămânând de aprobat proiectul de hotarare în forma prezentată, aspecte subliniate de Giurgiu Marinela
și de dl. primar care arată că trebuie clarificată situația și întomirea unui regulament pentru decernarea
unor astfel de premii.

Dl. consilier Matiș Horea arată că a initiat PH dar nu au fost avizate de comisie.
Dl. prof. Sobec Gheorghe arată că  disciplina atletism nu are statut de olimpiada școlară, iar

fotbalul  are acest statut.
Dl. Primar menționează căa dl. Matiș Horea a indus un răspuns în convorbirea telefonică cu dl.

Sobec Gheorghe
Dl. Primar arată că Liceul Teoretic O Goga nu a scris în adresă de olimpiada școlară însă poate

fi rectificat acest aspect printr-un amendament cu premierea echipei de fotbal a elevilor de la Liceul O.
Goga Huedin care au obținut premiul II la cupa inspectoratului școlar la disciplina fotbal și alocarea
sumei de 3.500 lei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se prezintă informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna aprilie 2018.
La diverse dl. primar invită  consilierii să  participe la programul comun desfășurat cu

delegațiile străine care vizitează orașul cu ocazia Zilelor Huedinului, program derulat pentru zilele de
joi, vineri, sâmbătă, duminică.

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

Preşedinte de şedintă,                  Secretar,
Buzaș Fekete Maria   Cozea Dan


