
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 26.11.2018, 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 15.

Dl.  Secretar  Cozea Dan solicită  introducerea pe ordinea de zi  a  două  proiecte  de hotărâre

privind aprobarea modificarii art.1 din Hotararea Consiliului Local  nr. 165/26.10.2018, în sensul

înlocuirii d.nei Pandrea Rodica ca reprezentant în comisia de concurs din partea instituției publice care

are în subordine  rețea sanitară proprie – consiliul local, pentru ocuparea postului de director financiar

contabil la Spitalul orășenesc Huedin, cu d.na Boca Paula, respectiv proiect de hotărâre privind

aprobarea sumei de 200.000 lei, prin transfer din bugetul local al orasului Huedin pentru finantarea

cheltuielilor curente(sachizitie combustibil lichid) la Spitalul orășenesc Huedin, aprobarea rectificarii

bugetului  local al orașului Huedin pe anul 2018 - Sursa A cu suma de 200.000 lei.

Se supune la vot  Ordinea zi cu cele două proiecte de hotărâre și se aprobă în unanimitate.

Dl.  Consilier  Vălean  Alexandru  prezintă  proiectul  de  hotărâre  avizat  de  comisia  pentru

activități economico – financiare privind aprobarea însușirii unor raporate de evaluare a unor terenuri

deținute de Consiliul Judetean Cluj, ca aport la capitalul social al SC Tetarom SA, renunțare la dreptul

de preferință  al orașului Huedin, privind subscrierea și vărsarea de aporturi la capitalul social,

majorarea acestuia cu suma totală de 22.553.923 lei,  reprezentând valoarea acestor terenuri, majorarea

numărului de acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune aferent valorii acestor terenuri și atribuite

acționarului Județul Cluj, aprobarea noii structuri a acționariatului SC Tetarom SA, modificarea și

completarea Actului Constitutiv și Statutului în urma majorării capitalului social, respectiv mandarea

directorului general al Tetarom SA pentru întocmirea actului constitutiv și statutului societății și pentru

ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.A la Oficiul Registrului Comertului.

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

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  de specialitate

privind aprobarea indicatorilor de performanță  financiari și nefinanciari pentru administratori –

membrii în Consiliul de Administrație a Tetarom SA, a componenței variabile în funcție de gradul de

îndeplinire a indicatorilor, respectiv completarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de

Administrație  cu acești indicatori.

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



Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  de specialitate

privind aprobarea tarifelor pe anul 2019, pentru spațiile cu altă  destinație decât cea de locuințe din

fondul  locativ  de  stat  din  administrarea  Primăriei  orașului  Huedin,  din   incinta  Casei  de  Cultură

Huedin, a  sălii de sport din cadrul Școlii cu 16 clase din P-ta Republicii 42-48, tarife pentru teren

domeniul public, tarife percepute în parcările publice, tarife percepute la administrația pieței și

oborului, tarife la hala agroalimentară și alte tarife.

Dl. Lazea Constantin propune sa fie aplicat in continuare tariful la locurile de veci stabilit în

anul 2018,  respectiv 400 lei.

Dl. Primar menționează  că la toate UAT – urile din zona orașului că sunt mult mai mari, iar

porpunerea de majorare este una mică.

Dl. Vălean Alexandru supune la vot amendamentul propus de dl. Lazea Constantin care nu se

adoptă, votând pentru amendament 7 consilieri iar restul au fost împotrivă.

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

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  de specialitate

privind aprobarea programului manifestărilor culturale, organizate  cu ocazia Zilei de 1 Decembrie

2018 – Ziua Națională a României, și a CENTENARULUI MARII UNIRI.

Dl. Consilier Andriescu Mihai  propune un amendament privitor la punctul 1 din Programul

Manifestărilor de 1 Decembrie, în sensul că, comisia de specialitate nu este de acord cu aceasta întrucât

la data avizării acestui proiect de hotarare,  activitatea deja a fost desfășurată, lămuriri suplimentare la

acest punct acordând și dl. Traica Nicolae.

Dl Primar arată că  suma prevăzută la acest punct a fost alocată pentru asigurarea unei mese

delegațiilor străine care au participat la acest eveniment, propunând introducerea unei amendament la

acest proiect de hotărâre ca  această activitate să fie prevăzută în Calendarul activitaților culturale 2018

ale Casei  de Cultură  organizate  cu ocazia  Centernarului  Marii  Uniri,  iar  suma să  fie  achitată  din

bugetul acestei activități. De asemenea menționează  că  trebuie prevăzut în calendarul manifestarilor

culturale și promovarea media.

Dl. Consilier Matiș Horea mentionează ca Liceul O.Goga privitor la activitățile derulate pentru

sărbătorirrea Centenarului Marii Uniri, a asigurat partea media a evenimentului, redactându -se

materialele aferente în acest sens.

Se supune la vot proiectul de hotărâre împreună  cu cele două  amendamente propuse de dl.

primar și se aprobă în unanimitate.

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale pentru prestarea activităților de

identificare acte în arhivă, eliberare copii din arhivă, pentru anul fiscal 2019.

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



Se prezintă informarea privind stabilirea denumirii unei alei în urma consultării cetățenilor care

dețin imobile construire pe această alee, respectiv informarea  cu privire la activitatea d.nei Gyarmathy

Hory Etelka în păstrarea tradițiilor portului popular și în domeniul publicistic.

Dl. Consilier Matiș Horea menționează  că  a pregătit un material la solicitarea d.lui primar,

privitor la activitatea d.nei.Gyarmathy Hory Etelka iar d.na viceprimar menționează  că  referatul este

corect din punct de vedere documentar, iar dl. Lazea Constantin menționând că  acest aspect a fost

discutat în comisie.

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  de specialitate

privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 165/26.10.2018, în sensul

înlocuirii d.nei Pandrea Rodica ca reprezentant în comisia de concurs din partea instituției publice care

are în subordine  rețea sanitară proprie – consiliul local, pentru ocuparea postului de director financiar

contabil la Spitalul orășenesc Huedin, cu d.na Boca Paula, dl primar acorda lamuriri privitor la

propmovarea acestui PH.

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

Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activitati economico – financiare privind aprobarea sumei de 200.000 lei, prin transfer din bugetul local

al orasului Huedin pentru finantarea  cheltuielilor curente(achizitie combustibil lichid ) la Spitalul

orășenesc Huedin, aprobarea rectificarii bugetului  local al orașului Huedin pe anul 2018 - Sursa A cu

suma de 200.000 lei.

Se prezinta informarea cu privire la îndeplinirea  Hotărârilor Consiliului Local Huedin pe luna

octombrie 2018.

La  diverse  dl.  Consilier  Matiș  Horea  mulțumește  d.lui  primar  pentru  ajutorul  acordat  în

obținerea documentelor de la Muzeul National al Marii Uniri de la Alba Iulia, acordând lămuriri cu

prvire la placa omagiala care va fi amplasată pe Catedrala Ortodoxă cât și privitor la cartea editată cu

ocazia Centenarului Marii Uniri, a înmânat d.lui primar Procesul verbal din data de 26.11.1918 prin

care au fost desemnați delegatii din cercul electoral al Huedinului precum și Credenționalele și Literele

credentionale urmand ca acestea sa fie înrămate. Urmeaza ca dl. Primar să semneze un Credențional

prin care să imputernicească delegatii din zona Huedinului care vor participa la 1 decembrie 2018 la

Alba Iulia cu trenul Marii Uniri.

Dl.Primar prezintă  calendarul manifestărilor care vor fi desfășurate cu ocazia Centenarului

Marii Uniri respectiv sfințirea plăci comemorative, lansarea de carte, programul de 1 decembrie,

programul cultural artistic de la Casa de Cultură,  rspecitv aprinderea iluminatului festiv.

Î-și  exprimă nemulțumirea față de lipsa de interes  a Liceului  O.Goga la programul cultural

artistic ce va fi organizat cu oazia zilei de 1 Decembrie.

Dl. Traica Nicolae menționează  că Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin va aparticipa la acest

program din partea Casei de Cultură cu formația  Junii Vlădesei.



De asemenea la Casa de Cultură va fi prezentată o expoziție dedicată Centenarului iar la data

de 2 decembrie la Sala de sport se va orgnaiza un concurs de tenis de masă,  menționând de asemenea

că tot programul va fi realizat cu forțe proprii.

Dl.  Primar  menționează  faptul  că  încă  din  vara  acestui  an,  în  pregătirea  programului

manifestărilor deditate Centenarului Marii Uniri au fost demarate discuții cu directorii celor două licee,

în vederea participării acestora cu programe proprii în acest sens, menționând că  dl. director Traica

Nicolae Nicolae a fost desemnat să  gestioneze organizarea acestor porgrame, trebuind în timp să

verifie modul în care cei doi directori sau implicat în pregătirea acetor manifestări.

Dl.  consilier  Matiș  Horea este  nemulțumit  de activitatea d.lui  Traica Nicolae în relația  cu

Liceul O.Goga pentru pregătirea programului acestor manifestări deditate Centenarului Marii Uniri,

solicitandu - i să prezinte un raprt al activității Casei de Cultură pentru ședința din luna ianuarie 2019.

Arată că Liceul O. Goga va paricipa la Programul Centenarului Marii Uniri.

Iși exprimă  nemulțumirea că s-a purtat o discuție în lipsa dânsului făcându-se premierea unor

copii pentru unele activități extra școlare. Menționează  că  dl. Traica Nicolae  este subordonat

Consiliului Local.

Dl. Primar consideră  că indiferent de patimi fiind vorba despre instituții școlare,  acestea ar

trebui sa fie prezentate la aceste manifestări.

Dl.  Traica Nicolae menționează  că  va depune raportul  solicitat  de dl.  Matiș  Horea,  iar  dl.

Vălean Alexandru  arată că Liceul va veni cu un program.

D.șoara Cozea Marinela arată că această discuție nu î-și are rolul la sărbătorirea celor 100 de

ani de la Marea Unire, consideră  că  toată  lumea trebuie să faca ceva, copii trebuind să  participe la

eveniment.

Dl. Farkaș Marius arată  că  în data de 29.11.2018 s-a desfășurat prima ediție a concursului

zonal de istorie Marea Unire – contribuția  din zona Huedinului premierea fiind făcută de Asociația

Anima Templi.

D.șoara Cozea Marinela arată că d.nii profesori de istorie Stanean carmen si Dascal Cristian

au prezentat sli-deuri și proiecte cu ocazia  Marii Uniri.

Dl. Matiș Horea mulțumește d.lui Farkaș Marius.

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

prezentul Proces Verbal.

Preşedinte de şedintă,    Secretar,
  Vălean Alexandru   Cozea Dan


