ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 23.02.2018, 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 13, consilieri absenți 2 dl. Matiș Horea și dl. Farkaș Marius.
Dl. Secretar solicită alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 90 de zile.
Dl. Consilier Andriescu Mihai propune ca președinte de ședință pe dl. Vălean Alexandru.
Dl. Consilier Dongolo Csaba propune ca președinte de ședință pe d.na Buzaș - Fekete Maria.
Dl. Consilier Vălean Alexandru propune ca președinte de ședință pe dl. Andriescu Mihai.
In urma votului d.na Buzaș - Fekete Maria obține 12 voturi pentru, dl. Vălean Alexandru se abține.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 30.01.2018 și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 14.02.2018 și se aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a încă 2 proiecte de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transim SA Huedin pe anul 2018, respectiv proiect de
hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1.500 lei pentru servicii de reprezentare în instanță – litigiu
judecătoresc de fond funciar – anulare parțială Titlu de Proprietate pentru terenul pe care este amplasată
școala cu clasele I – IV din Cetatea Veche.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de
administrație publică, muncă și protecție socială privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a comisiei locale de ordine publică a 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 de
administrație publică, muncă și protecție socială privind aprobarea Planului de acțiune pe anul 2018 privind
incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor, pentru perioada 2015 – 2020.
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 transferării doamnei Pantea Adela de pe postul de infirmieră
de la pozitia 57 din Statul de Funcții, pe postul de îngrijitoare de curățenie, în cadrul Secției Chirurgie
Generală al Spitalului orășenesc Huedin, respectiv aprobarea transformării postului de medic primar, în
medic specialist și scoaterea acestuia la concurs, la Laboratorul de Analize Medicale al Spitalul Orășenesc
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
amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea modificării art.14, din
Capitolul VIII al contractului de închiriere nr. 3044/30.03.2012 încheiat între U.A.T Huedin și SC
NAPOLACT SA, care a fost absorbită de SC FRISLAND CAMPINA ROMANIA SA în anul 2016, care va
avea următorul cuprins: - Subânchirierea spaţiului închiriat este interzisă, cu excepţia încheierii unui
contract de comodat, cu SC NASTICOM SRL, cu nr. ordine Registrul Comerţului J12/1795/1993 CUI.
4045390 firmă care a preluat adminisrtrarea și gestionarea magazinelor (SC NAPOLACT SA), având ca
obiect transmiterea cu cu titlu gratuit pe perioada locațiunii, încălcarea acestei clauze ducând la rezilierea
unilaterală a contractului, fără o prealabilă somaţie și fără punere în întârziere.
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
amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea executării de lucrări pe
domeniul public al orașului Huedin, pentru obiectivul:
EXTINDERE RETEA TERMICA PE STRADA LUCEAFARULUI DIN LOCALITATEA 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 introducerii în domeniul privat al orașului Huedin, a cazanului
centrală de apă caldă și rezervor stocare apă caldă, respectiv predarea - primirea spre folosință la Spitalul
Orășenesc 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 cuantumului chiriei pentru apartamentele A.N.L
destinate închirierii, situate în Huedin. Str. Aleea 1 Mai, respectiv str. Gheorghe Doja.
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 cuantumului sumelor alocate Casei de Cultură Huedin pe anul
2018, în vederea organizării activităților cultural – artisitice, conform programului aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 20/30.01.2018.
Dl. Primar menționează că îi pare rău că la ședință nu participă și dl.consilier Matiș Horea, care i-a
prezentat înainte de ședință un document trunchiat, privind alocarea fondurilor pe anul 2018 pentru
activitățile culturale desfășurate de Casa de Cultură, document care scoate în evidență doar anumite
activități dând o tentă de alocare a sumelor pe etnii (români, maghiari, romi) în funcție de procentul
populației, vrând să scoată în evidență o situație discreționară ce nu corespunde realității, ignorând sumele
substanțiale alocate pentru sărbătorirea Zilei Naționale, respectiv 55.000 lei, cea mai mare sumă alocată în
ultimii 8 ani. Este nemulțumit că dl. consilier Matiș Horea nu studiază materialul de ședință făcând
intenționat aceste lucruri, dând un caracter naționalist acestei prezentări, în condițiile în care nu au existat
nici odată probleme în alocarea fondurilor pentru aceste activități culturale. Consideră că dl. Matiș Horea în
calitate de director al Liceului Teoretic O. Goga ar trebui să se ocupe de problemele unității de învățământ,
apreciind că această unitate de învățământ merge pe o pantă descendentă, trebuind să explice consiliului
local situația bacalaureatului și a rezultatelor obținute la olimpiade de către elevii liceului. Il felicită pentru
activitatea de consilier local, respectiv cea de a face fotografii și a sta la cafea în timpul serviciului. Mai
arată faptul că nu înțelege ce a urmărit de fapt prin această prezentare trunchiată, doar a unor activități din
programul anual pe 2018.
Dl. Consilier Farcaș Viorel consideră că ar trebui să se discute aceste aspecte în prezența d.lui
consilier Matiș Horea.
D.șoara consilier Cozea Marinela este nemultumită de titlul dat prezentării de către dl. Matiș
Horea ,,alocarea unor fonduri” considerând că dl. Matiș Horea trunchiază alocarea fondurilor prezentând
doar 5 activități după bunul plac, în condițiile în care programul cuprinde 24 de activități. Consideră că ar
trebui reluată discuția în prezența d.lui consilier Matiș Horea, considerând că nu este prima dată când acesta
are astfel de atitudine și consideră acest gest ca un afront adus consiliului local, inducând în eroare
populația. Arată că au fost alocate sume pentru desfășurarea tuturor activităților artistice fiind stupefiată de
ceea ce a creat dl. Matiș Horea prin prezentarea acelui material.
D.na Viceprimar arată că nu presupune că a fost un atac din partea d.lui Matiș Horea, solicitând ca
acesta să explice și să- și ceară scuze dacă este cazul.
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 bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transim SA
Huedin pe anul 2018.
Dl. Creț Daniel în calitate de director al SC Transim SA Huedin prezintă bugetul acordând detalii
suplimentare, arătând că preconizează pentru anul 2018 creșterea la 5000 – 5200 a persoanelor cu contract,
la un tarif de 12 lei/persoană/lună, astfel încât societatea să nu acumuleze pierderi în condițiile în care în
momentul de față sunt încheiate contracte pentru 4800 persoane.
D.șoara consilier Cozea Marinela consideră că diferența apare la populație arătând că ar trebui
verificate contractele persoanelor care locuiesc la blocuri.
D.na consilier Giurgiu Marinela răspunde d.lui Creț Daniel privitoare la unele aspecte din bugetul
prezentat.
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
amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea solicitării transmiterii
imobilului – teren în suprafață totală de 81.658 mp., din domeniul public al statului și administrarea
Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea C.N.C.F ,, CFR,, SA, în domeniul public al
orașului Huedin, jud. Cluj și în administrarea Consiliului Local 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 alocării sumei de 1.500 lei pentru servicii de
reprezentare în instanță - litigiu judecătoresc de fond funciar – anulare parțială Titlu de Proprietate pentru
terenul pe care este amplasată Școala cu clasele I – IV din Cetatea Veche.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Ungur Gyongy în calitate de contabil al SC Transim SA prezintă informarea cu privire la
economico – financiară a societăți, arătând în ce constau pierderile pe anul 2017, spunând că pe anul 2018
societatea ar trebui să încheie anul cu un profit de 22.000 lei.
Dl.consiler Vălean Alexandru solicită clarificări cu privire la pierderile de 135.000 lei pe anul
2017, considerând că tariful serviciului trebuie să reflecte costurile, criteriul prețului mic nefiind cel mai
corect, societatea netrebuind să acumuleze pierderi.
D.na consilier Giurgiu Marinela consideră că profitul prevăzut pe anul 2018 este mic și nu se
recuperează datoria din anul 2017, arătând că trebuie făcute analize trimestriale în vederea maximizării
profitului.
Dl. Creț Daniel arată că sa luat în calcul un număr de 5.000 persoane abonate.
Dșoara consilier Cozea Marinela solicită ca SC Transim SA să aducă spre aprobare situațiile
financiare în condițiile în care contractul actual expiră la data de 31.03.2018.
Dl. Primar menționează că sa declanșat procedura de scoatere la lictitație a serviciului, iar d.na
Giurgiu Marinela în calitate de reprezentant al Consiliului Local în A.G.A trebuind să prezinte o situație
trimestrială a societății. Arată că aceasată societate va merge pe profit și va crește numărul de abonati la
acest serviciu.
D.nii consilieri Biro Lajos și Andriescu Mihai acordă lămuriri cu privire la plata serviciilor de
către asociațiile de proprietari din P.ța Republicii nr. 8.
D.na consilier Restman Florineta prezintă informarea cu privire la îndeplinirea hotărârilor
consiliului local pe luna ianuarie 2018.
Dl. consilier Fărcaș Viorel solicită luarea măsurilor pentru rezolvarea problemelor pentru
rezolvarea câinilor comuntari care sunt un pericol pentru deplasarea copiilor la școală.
Dl. Primar menționează că există un cadru legal pentru rezolvarea acestei probleme, dar este
imposibilă construirea unui adăpost, angajarea de medici veterinari, a unor hingheri, respectiv amenajarea
unui spital veterinar, în condițiile în care organigrama de personal nu poate fi modificată. Daca ar fi încheiat
un contract cu o firmă de carisaj cheltuielile ar fi substanțiale, pentru fiecare animal cheltuindu - se 500 lei
pentru capturare, 1000 lei pentru hrana/ lună iar după 18 zile dacă nu poate fi dat spre adopție acesta trebuie
eliberat. Menționează că în anii anteriori au fost sterilizați 450 câini, însă personae necunoscute au adus alți
câini în oraș. Ultima varianta adoptată a fost încheierea unui contract cu o asociație de profil care să
captureze câinii și să-i dea spre adopție, asociație care în acest an va construi un adăpost pentru 300 de
animale într-o locație nouă, fiind posibil ca în luna aprilie acest stabiliment să fie deschis, fiind singura
soluție pentru colectarea câinilor comunitari. Solicită consilierilor și populației ca în măsura în care abservă
că sunt perosane care aduc câini pe domeniul public al orașului să anunțe Politia locală spre a se lua măsuri
în consecință.
D.na Viceprimar arată că se caută soluții și prezintă apoi proiectul de hotărâre pentru aprobarea
bugetului pe 2018 a SC Transim și a Organigramei societății.
Dl. Creț Daniel răspunde d.nei consilier Marinela Giurgiu, arătând că pentru bugetul pe anul 2018 a
societății, sa ținut cont de diminuarea cu 10% și reducerea cheltuielilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Primar menționează că a fost publicat bugetul pe 2018 explicând că sumele mari prevăzute la
unele investiții se datorează procentului de TVA de 20% la care se adaugă plata cheltuielilor cu managerul
de proiect de 5% și a acelui procent pentru dirigintele de șantier. Informează despre construirea unui WC
public în zona centrală la standarde actuale cu dotările prevăzute de normativele în vigoare.
D.na consilier Giurgiu Marinela solicită să fie publicate pentru informarea populației, filmarea
ședințelor inclusiv puncte de vedere pentru investițiile cuprinse în bugetul pe anul 2018.
Dl. Primar menționează că există în intenție crearea unei pagini de FACEBOOK a Primăriei,
crearea unui număr de telefon pentru a se lua legătura cu cetățenii orașului, pentru informarea populației.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedintă,
Buzaș Fekete Maria

Secretar,
Cozea Dan

