
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  25.01.2019, 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 13, consilieri absenți 2 (Buzaș Fekete Maria, Vălean 

Alexandru. 

 Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate. 

 Dl. Secretar solicită alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 90 de zile. 

 Dl. consilier Andriescu Mihai propune ca președinte de ședință pe d.șoara Cozea Marinela. 

 Se supune la vot propunerea și se aprobă în unanimitate. 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 20.12.2018 și se aprobă în unanimitate. 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 28.12.2018 și se aprobă în unanimitate. 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 08.01.2019 și se aprobă în unanimitate. 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 09.01.2019 și se aprobă în unanimitate. 

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

activități economico – financiare privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM 

SA prin aport în natură. 

  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 rețelei școlare a unităților de învățământ care vor 

funcționa la nivelul orașului Huedin, în anul școlar 2019 – 2020. 

  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 Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc 

Huedin actualizat la data de 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 închirierii în condițiile legii a unor spații în 

incinta Policlinicii Huedin, în suprafață totală de 39,43 mp., a caietului de sarcini pentru organizarea 

licitației și a modelului contractului de închiriere. 

 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 introducerii in 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Huedin, a terenului în suprafață de 900 

mp., teren aparținând Școlii Generale din Cetatea Veche. 

 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 introducerii în 

domeniul public  al orașului Huedin  a terenului în suprafață de 5089 mp., cu destinația de stradă. 

 Dl. Secretar Cozea Dan acordă lămuriri cu privire la identificarea exactă a acestui drum și alte 

clarificări suplimentare. 

 Dl. arhitect Haș Paul răspunde d.nei consilier Giurgiu Marinela arătând că pentru amplasament 

nu există Extras C.F, urmând a fi întăbulat ulterior, menționând că a fost întocmită deja o ducumentație 

pentru acest drum. 

 D.na consilier Giurgiu Marinela arată că nu este de acord cu acest proiect de hotătâre 

considerând că trebuie verificată situația acestui teren cât și evaluarea acestuia pentru introducerea 

în  domeniul public, serviciu urbanism trebuind să aibă o procedură clară pentru astfel de situație. 

 D.șoara Cozea Marinela arată că suprafața acestui amplasamernt a fost măsurată, drumul 

existând, urmând a fi dată o denumire acestei străzi. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru o abținere dl. Matiș 

Horea și 1 vot împotrivă Giurgiu Marinela. 

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

administrație publică, de disciplină, muncă și protecție socială, privind aprobarea completării H.C.L 

nr.193/20.12.2018 prin care sa aprobat Nomenclatorul arhivistiv la  nivelul Primăriei Orașului Huedin, 

cu  Nomenclatorul documentelor înregistrate, create și supuse  termenlor de păstrare care constituie 

fondul arhivistic al S.P.C.L.E.P Huedin – Evidenta Populației pentru Serviciul Public Comunitar de 

Evidenţă a Persoanelor Huedin, Evidenţa Populaţiei – aprobat prin decizia nr. 139/17.02.2015 

 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 publică, de disciplină, muncă și protecție socială, privind aprobarea scoaterii din 

Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al oraşului Huedin a poziției nr. 215 ,,conductă 

alimentare cu apă - conductă aducţiune Bologa – 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 de 

administrație publică, de disciplină, muncă și protecție socială privind aprobarea modificării și 

actualizării adreselor pentru  cele 11 locuințe fond locativ de stat, cuprinse în inventarul domeniului 

privat al UAT Huedin. 



 Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi pentru, dl. Farkas Marius nu 

participa la vot. 

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

Consiliului Local de la nr. 177 la nr. 204 (28 HCL). 

 La diverse dl. Primar acordă lămuriri cu privire la asigurarea agentului termic de către 

operatorul local arătând că au fost unele probleme în furnizarea acestuia cu unele pauze în acest sens. 

Menționează că există datorii ale persoanelor fizice,  fapt ce a dus la unele probeleme de aprovizionare 

cu combustibil la centrală. Solicită cetățenilor să și achite taxele și impozitele, aspect valabil și pentru 

consilierii locali. Arată că în perioada următoare după aprobarea bugetului național vor avea loc 

discuții în consiliul local cu privire la bugetul orașului. Arată de asemnea că în ceea ce privește 

termoficarea, au fost unele probleme și diferențieri pe locațiile ce sunt deservite de centrala termică, 

clarificări aduse în urma intervenției de către d.șoara Cozea Marinela.  

 Dl. secretar acordă lămuriri în urma discuției du directorul operatorului local, arătând că au 

fost unele probleme cu aprovizionarea centralei, datorită pe de o parte  lipsei capacității suficiente de 

transport,  respectiv o defectiune al unui utilaj în procesul de încărcare cu material de la locația de unde 

se efectuează transportul, problele rezolvate în cursul zilei de vineri urmând că funrizarea agentului 

termic să revină la normal în toate locațiile deservite. 

 Dl. Matiș Horea solicită luarea unor măsuri cu inscripționarea amplasamentului capacelor de 

canal din str. Câmpului. 

 Dl. Primar acordă lămuriri cu privire la situația dezăpezirii orașului, arătâd că au fost unele 

probleme la Cetatea Veche când sa solcitat intervenția utilajelor la unele căi de acces private,  

amenajate de către locuitori care erau în afara domeniului public. Arată de asemneea că lucrările la 

dezăpezire se realizează după oprirea ninsorilor, pentru ca acest proces să fie eficient. 

 D.șoara Cozea Marinela apreciază că activitatea de dezăpezire a fost una bună.  

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

prezentul proces verbal.    
 

      

 

Preşedinte de şedintă,                      Secretar, 


