ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 26.02.2021 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 15.
Dl. Secretar propune alegerea noului președinte de ședință pentru următoarele 90 de zile.
Dl. Consilier Matiș Horea – Dorin propune ca președinte de ședință pe dl. Simplicean Horea –
Dan, propunere care se aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar Dan Cozea supune discuției procesul verbal al ședinței ordinare din data de
29.01.2021, d.na consilier Goga Oana Raluca arătând că dânsa a propus amendamentul la proiectul de
hotărâre privind Acordul de parteneriat cu Asociația pentru protectia animalelor Cezar.
Se supune al vot proiectul de hotarare și se aprobă în unaimitate.
Dl. Consilier Simplicean Horea –Dan în calitate de președitne de ședință supune la vot ordinea
de zi și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Simplicean Horea – Dan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului
de execuție bugetară a bugetului local pe Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului
Huedin la data de 31.12.2020 sursa A.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru și 2 abțineri dl. Achim
Călin și d.na Goga Oana Raluca.
Dl. Consilier Simplicean Horea –Dan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii
valorii chiriilor lunare pentru apartamentele A.N.L destinate închirierii, situate în Huedin. Str. Aleea 1
Mai, nr. 4,6,10,12 respectiv str. Gheorghe Doja nr. 5A, (începând cu data de 01.02.2021)
Dl.consilier Achim Călin și d.na consilier Goga Oana Raluca menționează că nu participă la
discutarea și votarea acestui proiect de hotărâre.
Dl. Consilier Farkas Marius acordă lămuriri arătând că unele chirii s-au modificat în baza unei
formule de calcul conform documentelor depuse de chiriași.
Dl. Consilier Simplicean Horea – Dan arată că se respectă metodologia.
D.na consilier Nicola Anamaria întreabă dacă sunt persoane care nu mai lucrează și nu își pot
plăti chiria.

D.na insp.Capota Ancuța menționează că au adus adeverințe de salar, chiriile sunt mici în
funcție de veniturile realizate de chiriași, valoarea apartamentelor fiind reevaluată în baza unui indice
de corecție.
Dl. Consilier Antal Stefan întreabă dacă sunt restanției.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru dl.Achim Călin și d.na
Goga Oana Raluca nu particpă la vot.
Dl. Consilier Simplicean Dorea – Dan

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului de Administrare pentru perioada 2021-2025 al SC Transim S.A Huedin, cu sediul în orașul
Huedin, str. Câmpului nr. 2, Jud. Cluj.
Dl. Consilier Achim Călin întreabă cine a elaborat planul de administrare al SC Transim SA
Huedin.
D.na consilier Goga Oana Raluca întreabă câți angajați sunt, considerând că este multă
burtologie în Planul de administrare al societătii.
D.na Capoca Ancuța arată că planul are o anumită structură, răspunde d.lui Ciota Marius Iosif
privitor la fuzionarea celor două societăți, respectiv SC Transim SA și SC Salubriterm Serv SRL,
arătând că cele două societăți sunt difetite, la SC Transim Consiliul Local Huedin nefiind acționar
unic, mai existând și acționari minoritari, persoane fizice dintre care unele sunt decedate.
Dl.consilier Simplicean Horea – Dan menționează că dl. Ciota Marius Iosif poate să aibă o
inițiativă privitor la această solicitare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere dl. Ciota
Marius - Iosif.
Dl. Consilier Simplicean Dorea – Dan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
comasării suprafețelor de teren înscrise în C.F 53900, 53901, 52229, 53899 si 52228 Huedin rezultând
un imobil în suprafață totală de 35118 mp.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Simplicean Dorea – Dan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
declanșării procedurii de selecție a unui număr de trei administratori ai SC Salubriterm Serv SRL
Huedin, cu sediul în orașul Huedin, str. Horea nr. 1, jud Cluj, aprobarea Planului de selecție Componenta Inițială - pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC Salubriterm
Serv SRL, aprobarea desemnării Comisiei de selecție/evaluare în vederea desemnării membrilor
Consiliului de Administrație al SC Salubriterm Serv SRL, aprobarea prelungirii mandatului
administratorului provizoriu desemnat, dl. Edveș Călin Florin, pentru o perioada de maxim 6 luni, (cu
două luni) până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor pentru SC Salubriterm Serv
SRL.

D.na Consilier Goga Oana Raluca întreabă dacă actualul administrator interimar poate fi
desemnat în continuare și dacă mai pot fi depuse noi dosare.
D.na Capota Ancuța arată că poate fi desemnat dacă îndeplinește condițiile.
In urma supunerii la vot secret a propunerilor făcute d.șoara Potra Mihaela obține 15 voturi
pentru( presedinta), d.na Pașcalău Adina obține 15 voturi pentru, d.șoara Tarcea Camelia obține 15
voturi pentru, fiind desemnați ca membrii și d.na Anca Capota obține 15 voturi, fiind desemnată ca
secretara comisiei, procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor fiind prezentat de d.na consilier
Stîngă Mariana.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se prezintă informarea cu privire la măsurile intreprinse de către Spitalul orășenesc Huedin
pentru asigurarea fondurilor privind cofinanțarea lucrărilor de reparații capitale a instalației electrice.
Dl. Consilier Farcaș Cătălin prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor
Consiliului Local pe luna ianuarie 2021.
La diverse dl. primar informează pe d.na Goga Oana Raluca că la Casa de Cultură Huedin se
organizează în duminica următoare, 28.02.2021 ora 17,00 Spectacolul Folcloric Tradiții Clujene de
Marțișor, invitând la această manifestare toți consilierii locali și reprezentanții partidelor politice,

menționând că numărul de spectatori este limitat la 1/3 din capacitatea sălii și asigurarea măsurilor de
igienă.
Dl. Consilier Matiș Horea arată că la propus președinte de ședință pe dl. Simplicean Horea Dan
întrucât în perioada următoare urmează aprobarea bugetului, arătând că toți consilierii ar trebui să
participle și la ședințele pe comisii pentru clarificarea tuturor problemelor anterior ședinței de plen.
Dl. Primar menționează că toți consilierii locali vor ajunge să conducă ședințele de consiliu cel
puțin odată, iar unii din consilieri chiar de 2 ori.
Dl. ing. Haș Paul acordă lămuriri d.lui consilier Ciota Marius Iosif, arătând că dezbaterea
publică privind Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea
Planurilor de Urbanism și de amenajare a teritoritoriului ale orașului Huedin, este un termen de 10 zile
pentru completări la regulament.
Dl Secretar răspunde d.lui Ciota Marius Iosif arătând că se pot face propuneri pe perioada în
care proiectul este în dezbatere publică.
Dl. Primar informează despre unii cetățeni care aruncă gunoaie și care au fost amendați pentru

aceste fapte, solicitând sprijinul în vederea identificării și descoperirii acestor gen de persoane.
Dl. Consilier Popa Pol Vasile solicită să se întocmească o adresă către Poliția Locală pentru
sprijin în identificarea persoanelor în cauză.
D.na consilier Goga Oana Raluca consideră că ar trebui oferite recompense pentru persoanele
care denunță autorii unor astfel de fapte.
Dl. Primar arată că în scurt timp vor începe discuțiile în comisii pentru bugetul pe anul 2021,
odată cu votarea în Parlament, promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial, respecitv comunicarea
de către finanțe a sumelor repartizate pentru oraș, urmând ca după data respectivă în 15 zile să se
creioneze bugetul, în alte 15 zile bugetul să fie în dezvbatere publică cu respectarea termenului de
adoptare în maxim 45 de zile de la publicarea legii bugetului în Monitorul Oficial.
Menționează că se va discuta bugetul în ședințele pe comisii urmând să se stabilească ce sumă
va rămâne de repartizat, discuțiile canalizându-se pe investiții și pe sumele necesare funcționării,
urmând ca analizele pe buget să fie discutate cu fiecare comisie de specialitate.
Dl. Consilier Fărkaș Marius solicită luarea unor măsuri cu privire la șanțurile rămase în urma
poziționării conductelor de gaz în vederea efectuării reparațiilor necesare.
Dl.Primar arată că după aprobarea bugetului se vor face ajustările necesare, considerând că
parlamentul ar fi trebuit să voteze bugetul pentru anul următor.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Simplicean Horea – Dan

Secretar General U.A.T,
Cozea Dan

