
                                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 26.06.2020, 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.  

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 29.05.2020 și se aprobă în unanimitate. 

 Dl. Secretar Dan Cozea menționează că executivul retrage de pe ordinea de zi punctul 4, și 

totodată solicită aprobarea introducerii pe ordinea de zi a unui nou proiect de hotărâre privind aprobarea  

înființării  unei societăți comerciale cu denumirea de SALUBRITERM SERV SRL. 

 Dl. Primar acordă lămuriri suplimentare privitor la acest proiect de hotărâre, arătând că există 

posibilitatea ca noua conductă de gaz să nu poată alimenta în timp util centrala termică a orașului, sens în 

care trebuie rezolvată problema termiei, în condițiile în care situația financiară dificilă  a SC Paulownia 

Green este cunoscută, arătând că aceasta a solicitat bani pentru funcționarea serviciului de termie, 

proiectul de hotărâre vizând înființarea preventivă a unei societăți comerciale care să poată presta acest 

serviciu în caz de nevoie. Informează de asemenea că se va putea subvenționa activitatea societății, 

urmând ca aceasta să se aprovizioneze cu materia primă pentru centrală, întrucât abia după 2 luni de 

funcționare se va putea realiza încasarea facturilor, capitalul social urmând să poată acoperi aceste 

cheltuieli inițiale. Cât privește funcționarea sisteului de aprovizionare cu gaz, aceasta depinde de 

realizarea stației de transformare,  astfel că sunt puține șanse ca centrala termică în acest sezon rece să 

poată  folosi ca și conbustibil, gazul metan. 

 Dl. Consilier  Vălean Alexandru consideră că dat fiind prețul gazului, funcționarea centralei nu va 

fi rentabilă, o soluție ar fi centralele termice proprii. 

 Dl. Primar menționează că ar fi rentabile centralele termice pe scări de bloc și nu pe apartamente, 

apreciind că cel puțin în această iarnă centrala termică nu va funcționa pe gaz. 

 Se supune la vot ordinea de zi cu noul proiect de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 

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

economico – financiare, privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe trim.II.2020, 

între aliniate, la  Spitalul 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 activități 

economico – financiare, privind aprobarea casării și scoaterii din funcțiune a activelor fixe corporale 

degradate, constatate în urma inventarierii patrimoniului la sfârșitul anului 2019 în valoare totală de 



325.060,03 lei, aprobarea casării și scoaterii din funcțiune a obiectelor de inventar de la magazia centrală, 

degradate, în valoare totală de 2.435 lei, respectiv aprobarea casării și scoaterii din funcțiune a obiectelor 

de inventar degradate în valoare totală de 29.505, 90 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 de muncă și 

protecție socială, privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Orașului Huedin, privind  aporbarea Regulamentului privind gestionarea populației canine de 

pe teritoriul orașului 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 muncă și 

protecție socială, privind aprobarea transformării postului vacant de funcție publică de execuție de 

inspector clasa I, grad profesional principal, post regăsit la poziția 35 în Statul de Funcții al Aparatului de 

Specialitate al Primarului (Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Protecție Civilă), în inspector, 

clasa I, grad profesional "debutant" . 

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 și urbanism, privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 1474 mp  

situat în P-ța Republicii, Nr. 8, înscris în C.F 53548 mp., având nr. cadastral 53548 Huedin. 

Dl.Matiș Horea este informat că proiectul vizează fosta centrală  termică  dezafectată din P.ța  

Republicii nr. 8. 

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 și urbanism, privind aprobarea concesionării bunurilor având nr. cadastral 53863 

formate din  centrala termică dezafectată, atelier și teren aferent în suprafață de 914 mp, situat în Huedin, 

P-ța Republicii, nr. 8, proprietatea Orașului  Huedin,  judetul Cluj, către Compania de Apă Someș S.A, 

pentru amenajarea unui atelier și a unui garaj. 

Dl. Secretar Cozea Dan răspunde d.lui Matiș Horea arătând că perioada de valabilitate a 

concesiunii este pe durata funcționării serviciului de apă – canal,  gestionat de Compania de Apă Someș 

SA. 

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 muncă și 

protecție socială, privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de economist I A normă 

întreagă pe perioada nedeterminată, la poziția nr. 207,  respectiv a scoaterii la concurs a postului de 

subinginer I. Postul este vacant în Statul de Funcții în cadrul Serviciului Achiziții Publice, cu normă 

întreagă pe perioada nedeterminată la poziția nr. 220. 

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 activități 

economico – financiare, privind aprobarea modificării componenței comisiei de licitație (aprobată prin 

H.C.L nr. 73/29.05.2020), în procedura licitației competitive cu strigare cu pas prestabilit organizată în 

vederea vânzării imobilelor (teren și construcții), proprietatea SC Transim SA, situate în orașul Huedin, 

str. Câmpului nr. 2, jud. Cluj, înscrise în cadastral nr. 53783 – Huedin, în suprafață de 6550 mp. 

Dl. Primar acordă lămuriri arătând că în data de 14.07.2020 urmează să se pronunțe Curtea 

Constitutională pe constituționalitatea legii care suspendă pe o perioada de 2 ani vânzarea activelor sau 

participațiuni la societăți comerciale. 

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă propunerile în comisia de licitație ( Boca Paula, Tarcea 

Camelia).   

In urma votului secretat exprimat d.na Boca Paula a obținut 15 voturi pentru și d.șoara Tarcea 

Camelia 15 voturi pentru, fiind desemnate în comisia de licitație organizată în vederea vânzării imobilelor 

(teren și construcții), proprietatea SC Transim SA, situate în orașul 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 activități 

economico – financiare, privind aprobarea constituirii comisiei de contestație la licitația competitivă cu 

strigare cu pas prestabilit  organizată în vederea vânzării imobilelor (teren și construcții), proprietatea SC 

Transim SA, situate în orașul Huedin, str. Câmpului nr. 2, jud. Cluj, înscrise în cadastral nr. 53783 – 

Huedin, în suprafață de 6550 mp. 

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă propunerile în comisia de contestație la licitația 

competitivă cu strigare cu pas prestabilit organizată în vederea vânzării imobilelor (teren și construcții), 

proprietatea SC Transim SA, situate în orașul Huedin, str. Câmpului nr. 2 ( Cozea Dan, Potra Mihaela 

Anca, Dezsi Norbert, Popa Mariana, Gabor Claudiu).  

 In urma vorului secret exprimat s-au obținut câte 15 voturi pentru fiecare ( Cozea Dan, Potra 

Mihaela Anca, Dezsi Norbert, Popa Mariana, Gabor Claudiu), fiind  desemnați în comisia de contestație  

la licitația competitivă cu strigare cu pas prestabilit organizată în vederea vânzării imobilelor (teren și 

construcții), proprietatea SC Transim SA, situate în orașul Huedin, str. Câmpului nr. 2, 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 pentru 

activități economico – financiare, privind aprobarea constituirii comisiei de licitație competitivă cu 

strigare cu pas prestabilit, organizată în vederea vânzării unor imobile (teren și construcții), proprietatea 

SC Transim SA. 

 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 activități 

economico – financiare, privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale, cu denumirea 

SALUBRITERM SERV SRL, având unic asociat Unitatea Administrativ Teritorială orașul Huedin, 

persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, reprezentată prin 



Consiliul Local al Oraşului Huedin  ca autoritate deliberativă, cu sediul în oraşul Huedin, str. Horea , nr. 

1, jud. Cluj. 

 Dl. Cozea Dan menționează că la art. 6 din proiectul de hotărâre fiind desemnată o persoană, 

votul urmează sa fie secret iar restul articolelor din proiectul de hotărâre se vor vota după procedura 

clasică.  

 D.na consilier Edveș Laura arată că nu participă la discutatea și votarea acestui proiect de 

hotărâre. 

 Dl. Consilier Matiș Horea felicită primăria pentru inițiativa înființării  societăți comerciale care să 

poată să presteze serviciul de salubrizare. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre mai puțin art. 6 și se aprobă în unanimitate. 

 Art.6 se supune la vot prin procedura secretă și se aprobă cu 14 voturi pentru dl. Edveș Călin, 

fiind desmnat ca administrator provizoriu la societatea  SALUBRITERM SERV SRL HUEDIN. 

             Se prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna mai 2020.  

 La diverse dl. consilier Matiș Horea solicită unele clarificări cu privire la amenajarea spațiilor 

construite în zona blocurilor pentru depozitarea gunoaielor, solicitând amenajarea unui trotuar sau 

rezolvarea scurgerii apelor pluviale pentru spațiul amenjatat în zona blocurilor din P.ța Victoriei, cât și o 

verificare în acest sens și a celorlalte spații. 

 D.na Viveprimar menționează că va fi amenajat un troturar de la drumul de acces la containerul 

de gunoi. 

 Dl. consilier Lazea Constantin arată că au fost omise str. Stelelor și str. Aurel Lazea din proiectul 

amenajării rețelelor de gaz, fiind vorba de  9 locuințe care sunt construite la o distanță de 200 – 250 m de 

rețeua planificată,  solicitând identificarea unor soluții în acest sens, și clarificări cu privire la contorizarea 

gazului. 

 Dl. Primar arată că a luat act de solicitatea cetățenilor în cauză,  arătând că rețeaua aprobată va fi 

executată, a luat în considerare un Studiu de Fezabilitate din anul 2013 care nu sa reactualizat, existând 

posibilitatea prelungirii rețelei și pe cele două străzi după finalizarea rețelei actuale, urmând să fie 

asigurate cheltuielile în comun cu cetățenii în cauză. De asemenea arată că în zona respectivă urmează să 

se realizeze amplasarea rețelei de apă canal după care se va putea amplasa și conducta de gaz. 

 Cât privește continuarea lucrărilor la rețeua de gaz, săptămana viitoare lucrările vor continua pe 

str. A.Iancu, Câmpului, Pomilor, Molidului, Oborului. Iși exprimă nemultumirea despre faptul că a fost 

făcut xenofob pe pagina de facebook de către P.S.D arătând că intotdeauna ia tratat la fel pe toți cetățenii 

orașului fără nici o deosebire. Menționează că proiectul cu aducțiunea gazului a pornit în anul 2009 în 

condițiile în care la început acest proiect nu a fost profitabil, primul proiect in acest sens vizând ,, 

Creșterea Eficienței Energetice a Municipiului Cluj Napoca,, cu asigurarea aprovizionării cu gaz a 

Muncipiului Cluj Napoca. Pentru Bolic și Bicalat nu era rentabilă amenajarea unei conducte de gaz , dar 

această extindere se poate realiza și către cele două comunități dacă vor exista fonduri suficiente în buget.  

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

prezentul proces verbal. 

 

 

     

    Preşedinte de şedintă,                Secretar General UAT Huedin, 

        Cozea Marinela                    Cozea Dan  


