ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 23.08.2019, cu ocazia şedinţei ordinare 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 12, consilieri absenți 3 - Cozea Marinela, Vălean
Alexandru, Giurgiu Marinela.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 25.07.2019 și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot Procesul Verbal al ședinței din data de 09.08.2019 și se aprobă în
unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan propune alegera noului președinte de ședință pentru următoarele 90 de
zile.
Dl. Consilier Biro Lajos propune ca președinte de ședință pe dl. Farcaș Marius, propunere care
se aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a încă 2 proiecte de hotărâre
respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4.000 lei/lună pe o perioada de 6 luni
(septembrie 2019 - februarie 2020), pentru identificarea, capturarea, întreținerea și stabilirea ulterioară
a măsurilor necesare având ca finalitate ridicarea în totalitate de pe domeniul public al orașului Huedin
a câinilor fără stapân, proiect de hotărâre privind aprobarea completarii anexei nr. 143/2019 la
Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 28/2019 prin care sa aprobat Calendarul activitatilor culturale
si sportive pe anul 2019, cu un nou punct respectiv punctul 25: participarea echipei de fotbal a orașului
Huedin, la faza finala a Cupei Asociatiei Oraselor din Romania și alocarea sumei de 20.000 lei, sumă
destinată acoperirii cheltuielilor de cazare, transport și masă a echipei de fotbal a Primariei orașului
Huedin pentru participarea la faza finala a Cupei Asociației Orașelor din Romania la fotbal, editia a
III – 2019, in perioada 24 – 28 .09. 2019.
Dl Primar solicită aprobarea ordinei de zi cu includerea celor două proiecte de hotărâre,
aprobându-se în unanimitate.
Dl. Consilier Farkaș Marius dă cuvântul directorilor intituțiilor de învățământ pentru a prezenta
informările cu privire la pregătirea pentru începerea noului an școlar 2019 – 2020.
D.na director de la Gradiniță arată că lucrările de reaparații și igienizări sunt aproape terminate,
urmând a se amenaja și trotuarele de la Grădinița din str. Horea.
Dl. Director Matiș Horea mrnționează că lucrările de reparații, zugrăveli și igienizări la Liceul
Teoretic O.Goga sunt în desfășurare,

urmând să fie finalizate până la începerea anului școlar.

Menționează că lemnele de foc pentru internat și cantină sunt asigurate, în unele clase și sala
profesorala au fost instalate aparate de aer condiționat iar deratizarea urmând să fie terminată până la
data de 6 septembrie, apreciază că Liceul Teoretic O. Goga este pregătit în procent de 95%. Invită
consilierii și Primăria în data de 17.10.2019 la activitățile care se vor organiza cu ocazia sărbătoririi
Centenarului învățământului în orașul Huedin.
Dl.Consilier Farkaș Marius prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
economico – financiare privind aprobarea prin scoaterii la concurs a unor posturi vacante și temporar
vacante la Spitalul orășenesc Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Farkaș Marius prezinta proiectul de hotarare avizat de comisia pentru activități
economico – financiare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor
publice și de reședință aflate pe raza orașuului Huedin.
Dl. Primar susține proiectul de hotărâre arătând că au fost unificate prevederile adoptate
anterior în această materie, menționând că începând cu data de 01.09.2019 funcționează și sistemul cu
abonamente pentru parcări publice pulblice din oras.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Farkaș Marius prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al orașului Huedin,
pentru obiectivul : CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ȘI SRMP și APROBAREA
TRANSMITERII DREPTULUI DE FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT IN BAZA UNUI
CONTRACT DE COMODAT A SUPRAFETEI DE 225 mp.
Dl. Primar susține proiectul de hotărâre arătând că este o etapă în realizarea rețelelor de
distribuție a gazelor naturale arătând că lucrairle vor viza inclusiv construirea branșamentelor.
In această etapă urmează realizarea proiectului tehnic după care execuția porpriu zisă a
proiectului, urmând ca inițial consumatorii să achite 25% din valoarea branșamentelor iar restul la
conectare la rețea. Menționează că proiectul de hotărâre vizează aprobarea încheierii unui contract de
comodat cu, concesionarul, pentru amplasarea stației de distribuție.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Farkaș Marius prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
economico – financiare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al orasului
Huedin, a Caietului de sarcini si al modelului Contractului de delegare prin gestiune a activității
componente a Serviciului de Salubriuzare a orasului Huedin, respecitv de colectare și transport al
deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri.

Dl. Primar susține proiectul de hotarare arătând că probleme întâmpinate cu desemnarea
actualului operator a cărui contract expiră la data de 31.10.2019, în perioada imediat următoare urmând
să se parcurgă procedura legală în vederea desemnării unui nou operator care să presteze acest
serviciu, incepand cu 01.11.2019.
D.na Viceprimar solicită introducerea unui amendament în sensul că, capacitatea mașinilor
pentru transportul deseurilor menajere să fie cel puțin egal sau mai mare de 22 to.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul introdus și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Farkaș Marius prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de munca si
protectie sociala privind aprobarea Ordanigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al
Primarului orașului Huedin.
Dl. Primar susține proiectul de hotarare
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Farkaș Marius prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism privind aprobarea executari de lucrari pe domeniul public al orașului Huedin
pentru obiectivul : ,, Amplasare statie dotare cu instalatie de clorinare a apei potabile ,,
Dl. Primar susține proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Farkas Marius prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasării unor
corturi electorale pe domeniul public al orașului Huedin, in zona centrala , pe durata determinmata, in
vederea adunarii de semnaturi pentru intocmirea listei de susținători la alegerile prezidențiale din anul
2019.
Dl. Primar arată că există deja cereri depuse de unele partide politice pentru instalarea unor
corturi electorale. Arată că închirierea amplasamentelor se va face cu plata taxelor aferene.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Farkas Marius prezinta proiectul de hotărâre avizat de comisia de munca si
protecție sociala, privind aprobarea alocării sumei de 4.000 lei/lună pe o perioada de 6 luni(septembrie
2019 – februarie 2020) pentru identificarea, capturarea, întreținerea și stabilirea ulterioară a măsurilor
necesare având ca finalitate ridicarea în totalitate de pe domeniul public al orașului Huedin a câinilor
fără stpân, și aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociația pentru Protecția Animalelor Cezar, cu
sediul în orașul Huedin, str. Ecaterina Varga nr. 53 A, Cod fiscal 36069134, având ca obiect
asigurarea strângerii câinilor comunitari de pe raza orașului Huedin și prestarea serviciilor de
gestionare a acestor animale în adăpostul deținut de asociație

Dl. Primar susține proiectul de hotărâre arătând că este importanță existența unei firme care să
presteze aceste servicii. Arată că Asociația CEZAR deține amenajat un adaport pentru câinii fără
stăpân, constractul vizând prestarea acestor servicii pe o perioadă de 6 luni. Menționează că va fi
organizată o campaanie de informare a populației cu privire la obligațiile pe care le au porprietarii de
câini.
Dl.Consilier Farkaș Marius prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
economico – financiare privind aprobarea alocarii sumei de 20.000 lei, sumă destinată acoperirii
cheltuielilor de cazare, transport și masă a echipei de fotbal a orașului Huedin pentru participarea la
faza finala a Cupei Asociației Orașelor din Romania la fotbal, editia a III – 2019, in perioada 24 – 28
.09. 2019, în localitatea Năvodari.
Dl Primar susține proiectul de hotărâre aducând lămuriri suplimentare cu privire la rezultatele
echipei de fotbal și obținerea calificării la faza naționala a campionatului pe orașe. Dl. Consilier Matiș
Horea informează că echipa de fotbal a ocupat locul III la faza națională acum 2 ani, arată că nu
participă la votarea acestui proiect de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se voteaza cu 11 pentru iar dl. Matiș Horea nu a
participat la vot.
Se prezinta informarea cu privire la indeplinirera hotararilor Consiliului Local pe luna iulie
2019 .
La diverse dl. Consilier Biro Lajos informează despre vizita oficială efectuată de delegația
Consiliului Local Huedin formată din dl. Matiș Horea, Andriescu Mihai, Csudom Francisc, Biro Lajos
la zilele orașului înfrățit Derecske Ungaria.
Dl. Consilier Matiș Horea invită consilierii și primăria la deschiderea noului an școlar la data
de 09.09.2019 arătând că va exista o înțelegere cu Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin pentru ca orele
de desfășurtare a acestor manifestări să fie diferite.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Farkaș Marius

Secretar General UAT Huedin,
Cozea Dan

