
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  25.02.2019, 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 (Matiș Horea). 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 25.01.2019 și se aprobă în unanimitate. 

 Dl. Secretar  Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a încă 2 proiecte de hotărâre privind 

aprobarea numiri autorității administrației publice locale ( Consiliul Local Huedin), în calitate de tutore 

pentru  Dani Iosif, persoană cu handicap, cu domiciliul în Huedin, str.Băii, nr.6, respectiv proiect de 

hotarare privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi sportive,  care vor fi 

organizate în anul 2019, de către sau prin Casa de Cultură Huedin. 

 Se supune la vot ordinea de zi cu cele 2 proiecte de hotarare noi și se aprobă în unanimitate. 

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

activități economico – financiare privind aprobarea Contului de execuție bugetară a bugetului local pe 

Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 31.12.2018 sursa A 

  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 

activitati economico – financiare, privind aprobarea majorări tarifului pentru colectarea deşeurilor 

menajere de către SC SYLEVY SALUBRISERV SRL în orașul Huedin, începând cu 01.03.2019, 

astfel: 

               -   pentru persoane fizice  de la 7,06 lei/persoană/lună la 8 lei/persoană/lună cu  TVA inclus   

  - pentru agenţi economici de la 70,21 lei/mc  la 80,21 lei/mc cu TVA inclus.                                    

 Dl secretar acordă lămuriri d.lui Lazea Constantin și d.lui Csudom Francisc, arătând că 

proiectul de hotărâre aprobă majorarea prețului la salubrizare începând cu  data de 01.03.2019.                            

 D.na Boca Paula acordă lămuriri, menționând că prețul se majorează în urma costurilor mai 

mari pe care operatorul prin nota de fundamentare depusă și de justificare a noului preț le dovedește în 

condițiile în care sa majorat prețul depozitării deșeului la rampa autorizată. 

D.na viceprimar menționează că, actualul contract cu operatorul expiră la 30.04.2019.            

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

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

pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind 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.204/28.12.2018 astfel: 



 II. Articolul 1, lit.d, articolul 12, lit.a din Regulamentul pentru înfiintarea și exploatarea 

parcarilor amenajate,  aflate pe domeniul  public şi privat al oraşului Huedin aprobat prin  Hotărârea 

Consiliului Local nr. 20/30.01.2015 se modifică și va avea următorul cuprins: ,,parcările de reședință 

pot fi închiriate până la data de 31 ianuarie al fiecărui an prin contract de închiriere cu valabilitate de 5 

ani, cu plata integrală până la data de 31 ianuarie a fiecărui an”. 

 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, protecție, mediu și turism privind aprobarea  amplasarii unui cort cu 

o suprafață de 6 mp (2m x 3m) pe domeniul public – Piata Republicii (zona pietonală de la Troiță) 

conform schiței de amplasament anexată, la un pret de 1,5 lei/mp/zi, pe perioada, de la data adoptării 

proiectului de hotărâre până la data de 27.03.2019, pentru filiala județeană a formațiunii politice 

Uninea Salvați Romania, în vederea adunării de semnături la întocmirea listei de susținători, pentru  

participarea la alegerile pentru Parlamentul European. 

 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, protecție, mediu și turism, privind aprobarea modificării Hotărârii 

Consiliului Local nr.16/25.01.2018 prin care s-a aprobat  scoaterea din Inventarul bunurilor domeniului 

public al oraşului Huedin a  poziției  nr. 215 conductă alimentare cu apă - conductă aducţiune Bologa – 

Huedin,  introdusă în anul 1978 cu număr inventar 1200283 și valoarea de inventar de 205256.00 lei,  

valoarea de inventar corectă fiind de 3.778.100 lei. 

 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 

cultură, culte, învățământ, sănătate, privind aprobarea modificarea prin corectare a salariilor din Statul 

de funcții al Spitalului orășenesc Huedin, la poziția 3 (Comitet director), de la salariul de 7864 lei,  la 

salariul de 7644 lei, începând cu 01.01.2019. 

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

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

cultură, culte, învățământ, sănătate, privind aprobarea scoaterii la concurs a trei posturi vacante în Statul 

de Functii al Spitalului orășenesc Huedin, pe perioada nedeterminată și un post temporar vacant pe perioada 

determinată. 

  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 

cultură, culte, învățământ, sănătate privind aprobarea închirierii unor spații în incinta Policlinicii Huedin, 

parter, corp B în suprafață totală de 55 mp.  

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

adminisatratie publica, munca și protecție socială privind aprobarea modificării Organigramei și 



Statului de Funcții al  Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Huedin, prin modificarea 

postului regăsit la poziția nr.38 în  Statul de funcții, din post vacant, în post ocupat. 

 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 

adminisatratie publica, munca și protecție socială privind aprobarea aprobă numirea autorității 

administrației publice locale (Consiliul Local Huedin), în calitate de tutore pentru  Dani Iosif, persoană 

cu handicap, cu domiciliul în Huedin, str.Băii, nr.6, jud.Cluj, în prezent internat la Spitalul de Boli 

Psihice Cronice Borșa. 

 Dl. Secretar acordă lămuriri suplimentare, arătând că măsura vizează desemnarea tutelei de 

către Judecatoria Huedin pentru Consiliul Local, în situația în care persoana în cauză nu are 

aparținători care să se implice în acest sens. 

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

 Din acest moment dl. Consilier Matiș Horea participa la ședintă. 

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

cultură, culte, învățământ, sănătate, privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi 

sportive,  care vor fi organizate în anul 2019, de către sau prin Casa de Cultură Huedin. 

 Se prezintă informarea cu privire la  situatia activitatii  SC Transim  SA  

 D.na consilier Giurgiu Marinela propune să se amâne informarea privind situația SC Transim 

SA și să se analizeze situația veniturilor. 

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor 

Consiliului Local pe luna ianuarie 2019. 

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

prezentul proces verbal.    

 

      

Preşedinte de şedintă,                     Secretar, 


