
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  24.04.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a  Consiliului Local Huedin.

Şedinţa a fost convocată prin dispoziţie de către PRIMAR, prezenta menţiune realizându-se în

conformitate cu art. 46 alin. 8 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale cu modificările

la zi.

Consilieri total 15, consilieri prezenţi 14, consilieri absenți 1(Schwarcz Tibor).

Se supune la vot procesul verbal din data de 23.03.2019 și se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal din data de 18.04.2019 și se aprobă în unanimitate.

Dl. Secretar solicita introducerea pe ordinea de zi a inca 3 proiecte de hotarare.

Se supune la vot ordinea de zi inclusiv cele trei proiecte de hotărâre și se aprobă în unanimitate

D.soara consilier Cozea Marinela prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activități economico – financiare privind aprobarea stabilirii nivelurilor pentru valorile impozabile,

impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi aplicabile în anul 2020.

D.na consilier Giurgiu Marinela arata ca nu participa la disacutarea si votarea acestui proiect

de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă  în unanimitate, mai putin d.na consilier

Giurgiu Marinela.

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

cultura,  culte,  invatamant,  sanatate  privind  aprobarea  scoaterii  la  concurs  a  postului  de  regisrator

medical principal din cadrul secției Pediatrie, post temporar vacant, poziția nr. 97 din Statul de Funcții

al Spitalului Orășenesc Huedin.

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

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

cultura, culte, invatamant, sanatate privind aprobarea cuantumului sumelor alocate Casei de Cultură

Huedin pe anul 2019, în vederea organizării activităților  cultural – artisitice, conform Programului

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/25.02.2019.

Dl. Consilier Matis Horea mentioneaza ca nu participa la discutarea si votarea acestui proiect

de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate, mai putin dl. Consilier Matis

Horea.

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism, privind aprobarea închirierii în condițiile

legii, a unui spatiu pe domeniul public al orașului Huedin P-ța Republici, nr. 39,  jud Cluj, în suprafață



totală 2 mp., spațiu destinat amplasării unui automat de lapte, a Caietului de Sarcini privind

organizarea licitatiei pentru inchirierea spatiului si a conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului.

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

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism privind aprobarea inchirierii unui spatiu

situat pe domeniul public al orașului Huedin, str. B. N. Antal f.n ., Jud. Cluj., în suprafață totală 2 mp.,

spatiu destinat amplasarii unui automat de lapte, a Caietului de Sarcini privind organizarea licitatiei

pentru inchirierea spatiului si a conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului.

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

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism privind aprobarea inchirierii unui spatiu

situat pe domeniul public al orașului Huedin legii a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului

Huedin, P-ța Republici, nr. 42-48,  jud Cluj, (lângă podul de peste râul Domos), în suprafață totală 9

mp., spațiu destinat amplasării  unei construcții provizorii tip terasă, a Caietului de Sarcini privind

organizarea licitatiei pentru inchirierea spatiului si a conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului.

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

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia de

administratie publica, munca si protectie socialapentru prelungirii contractelor de închiriere nr.

3751/12.05.2014,3752/12.05.2014,3753/12.05.2014,3754/12.05.2014,reprezentând închiriere suprafață

de pășune aparținând orașului Huedin,  în suprafață de 391.41ha, începând cu 12.05.2019.

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

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia de

administratie publica, munca si protectie sociala privind desemnarea unui tutore care să  ducă  la

îndeplinire în numele și pentru Consiliul local Huedin Sentința Civilă  nr.272/2019 a Judecătoriei

Huedin, pentru numitul Dani Iosif, născut la data de 05.02.1957,având CNP 1570205125174, cu

domiciliul în orașul Huedin, str.Băii, nr.6, jud.Cluj.

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

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia de

administratie publica, munca si protectie sociala  privind aprobarea revocarii art. 2 din H.C.L nr. 31 din

28.02.2014 de aprobare a repartizarii locuintei sociale din fondul locativ locuinta situata in Huedin, str.

Fildului, nr. 59, ap. 1, jud. Cluj, d-nei. Birta Iulia si aprobarea  repartizarii locuintei sociale situate in

Huedin, str. Avram Incu, nr. 41, bl. A, Sc. 2, Et. 3,  Ap. 14, jud. Cluj, d-nei. Birta Iulia.

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

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia de

administratie publica, munca si protectie sociala privind aprobarea modificarii  Statului de Functii al

Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Huedin, privind transformarea funcției publice



vacante de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, poziția nr.76 din Statul de

Funcții, în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia de

administratie publica, munca si protectie sociala privind aprobarea  Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare a grupului sanitar public  situat in orasul Huedin, str. B.N. Antal nr. 1, respecitv  instituirea

tarifului de acces la grupul sanitar public.

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

La diverse dl. Secretar raspunde d.nei Giurgiu Marinela cu privire la depunerea bugetului SC

Transim SA  spre aprobare, aratand ca acesta nu a fost transmis de societate.

Dl. Primar raspunde d.lui consilier Csudom Francisc cu privire la sincronizarea circulatiei

odata cu  functionarea semafoarelor, aratand că  aceasta vizeaza fluidizarea circulatuei pe E60,

considerand că  va trebui  facuta o sesizare catre  o firma care se  ocupa de mentenanta acestora.De

asemenea arata că se vor face reparatii si la drumurile din Bicalat, existand un proiect de modernizare a

acestora la fel ca si cel de la Bolic. Raspunde de asemenea d.lui consilier BiroLajos si d.lui consilier

Csudom Francisc ca in limita  bugetului  se  vot  efectua lucrari  de reparatii  la  acoperisul  scolii  din

Bicalat, iar dl. Consilier Matis Horea precizeaza ca trebuie mult investit.

D.soara consilier Cozea Marinela informeaza consiliul local despre participarea la festivitatea

de implinire a 25 ani de la infiintarea Asociatiei Oraselor din Romania si prezinta totodata distinctia

trimisa de asociatie d.lui primar ca semn de apreciere pentru activitatea si meritele deosebite ale

dansului.

Dl. Primar ureaza sarbatori fericite cu ocazia Sarbatorilor Pascale, informand cu privire la cele

doua activitati ce se desfasoara in luna mai respecitv Produs de Cluj si Zilele Huedinului. De asemenea

informeaza ca inaugurarea WC public cu ocazia desfasurarii Festivalului Produs de Cluj in data de

03.05.2019.

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

prezentul proces verbal.

          Preşedinte de şedintă,                   Secretar,
Cozea Marinela                 Cozea Dan


