
                                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 28.02.2020, 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 13, consilieri absenți 2, Giurgiu Marinela, Matiș Horea.  

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 17.02.2020 și se aprobă în unanimitate. 

 Dl. Secretar Dan Cozea solicită introducerea pe ordinea de zi a încă 3 proiecte de hotărâri 

(proiect de hotărâre privind aprobarea contactării serviciilor de realizare a Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a oraşului Huedin, pentru perioada 2021 -2027, proiect de hotărâre privind aprobarea 

contractării serviciilor de realizare a Planulul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a oraşului 

Huedin, proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului Policlinica Huedin, situat în 

Piața Victoriei, nr. 6-8, Huedin, înscris în C.F 53760 -  Huedin într - un număr de 51 de apartamente). 

 Dl. Secretar Dan Cozea solicită scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind 

aporbarea constituirii comisiei de licitație competitivă cu strigare cu pas prestabilit  organizată în 

vederea vânzării imobilelor (teren și constructii), proprietatea societății TRANSIM S.A. situate în 

orasul Huedin str. Câmpului nr. 2 jud. Cluj, înscrise în cadastral nr.53783  din Huedin, în suprafață de 

6550 mp. 

Se supune la vot ordinea de zi cu cele  3 proiecte de hotărâre noi, și se aprobă în unanimitate. 

Dl.Consilier Schwarcz Tibor 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 31.12.2019 sursa A. 

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

Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități 

economico – financiare privind aprobarea modificării cuantumului burselor școlare pentru anul școlar 

2019-2020 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.152/28.10.2019, la Liceul Tehnologic 

Vladeasa și Liceul Teoretic O.Goga  Huedin. 

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

Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități 

economico – financiare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 104/22.05.2018, 

2018 prin care s-a aprobat proiectul <Reabilitare energetică clădirea veche a Spitalului orășenesc 

Huedin> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. 

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



 Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități 

economico – financiare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 81/20.06.2017, în 

sensul modificării Anexei 1 - Descrierea investitiei și a indicatorilor tehnico economici aferenți 

proiectului “Reabilitare energetică clădirea veche a spitalului orășenesc Huedin”. 

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

Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități 

economico – financiare privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Sălii de Nunți a orașului Huedin (Casa Tineretului), str. Avram Iancu nr. 41, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 124/2018, cu instituirea unei contravenții în situația nerespectării orei de 

încheiere a desfășurării unui eveniment pentru care a fost închiriată. 

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

Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități 

economico – financiare privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Local Huedin în 

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. TRANSIM S.A. d-na Giurgiu Marinela, în calitate de 

Președinte A.G.A, să aprobe unele hotărâri în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății 

TRANSIM S.A.  

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

Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de muncă și 

protecție socială privind aprobarea repartizării  apartamentului situat în orașul Huedin, str. Gheorghe 

Doja nr. 5A, ap. 6, jud. Cluj, d.nei Tamas Andrea, respecitv repartizarea apartamentului situat în orașul 

Huedin, str. Aleea 1 Mai  nr. 6, Ap.10, jud. Cluj d.nei Urs Irina Melania care se regăsește la poziția nr. 2 

pe lista de priorități în repartizarea  locuințelor A.N.L 

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea 

teritoriului și urbanism privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unui teren situat pe domeniul 

public al orașului Huedin, str. B. N Antal nr. 95 (Platou I) judeţul Cluj, în suprafață de 100 mp., în 

vederea amplasării unei construcții provizorii tip container.  

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea 

teritoriului și urbanism privind aprobarea  închirierii în conditiile legii, a unui teren situat pe domeniul 

public al orașului Huedin, în suprafata de 21 mp., (conform schiței anexate),  situat pe str. Vladeasa – 

pe trotuar în fața imobilului deținut de SC Eniber Comimpex SRL, pentru amplasarea unei terase 

comerciale. 

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea 

teritoriului și urbanism privind aprobarea închirierii în conditiile legii, a unor spații situate în incinta 



Policlinicii Huedin, etajul I, corp B, str. P-ta. Victoriei, nr. 6-8, Huedin,  jud Cluj, în suprafață totală de  

30,88 mp. 

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea 

teritoriului și urbanism,  privind aprobarea închirierii unor spații situate în incinta Policlinicii Huedin, 

etajul II, corp A, str. P-ta. Victoriei, nr. 6-8, Huedin,  jud Cluj, în suprafață totală de  39.43 mp. 

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea 

teritoriului și urbanism privind aprobarea transcrierii dreptului de proprietate asupra terenului înscris în 

C.F 53734 Huedin nr. cadastral 53734 ( nr. top.29/1/2/1, 30/2/9,33/2/9), teren  în suprafata de 617 mp., 

situat în Piața Victoriei (în spatele Bisericii Ortodoxe), cu destinația de ,, drum,,  în domeniul privat al 

orașului Huedin. 

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea 

teritoriului și urbanism de  aprobare a Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa 

şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ- 

teritorială a oraşului Huedin. 

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor 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 2020, de către sau prin Casa de Cultură Huedin. 

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  de muncă și 

protecție  socială privind aprobarea stabilirii cuantumului chiriei pentru apartamentele A.N.L destinate 

închirierii, situate în Huedin. Str. Aleea 1 Mai,  respectiv str. Gheorghe Doja, pe anul 2020, (începând 

cu data de 01.02.2020). Dl secretar solicită modificarea datei de intrare în vigoare respecitv 01.02.2020 

în loc de 01.03.2020 a noilor chirii pentru apartamentele A.N.L. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul menționat anterior și se aprobă în 

unanimitate. 

   Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de muncă și 

protecție socială privind aprobarea contractării serviciilor de realizare a contactări serviciilor de 

realizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Huedin, pentru perioada 2021 -2027. 

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de muncă și 

protecție socială privind aprobarea contractării serviciilor de realizare  a Planulul de Mobilitate Urbană 

Durabilă (PMUD) a oraşului Huedin. 



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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea 

teritoriului și urbanism privind aprobarea privind aprobarea apartamentării imobilului Policlinica,  

situat în Piața Victoriei, nr. 6-8, Huedin, înscris în C.F 53760 -  Huedin într - un număr de 51 de 

apartamente, 

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

          Se prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna ianuarie 

2020.  

 La diverse d.na viceprimar informează despre desfășurarea în data d 10.03.2020 în zona pieței 

și a centrului orașului,  a filmărilor pentru un scurt metraj. 

 Dl Matiș Horea participă la ședința începând cu  acest moment al desfășurării acesteia. 

 Dl. Matiș Horea solicită alocarea unei sume pentru premierea elevilor care au obținut rezultate 

la olimpiadele școlare, evenimentul de decernare putându-se realiza cu ocazia Zilelor Huedinului. 

D.șoara consilier  Cozea Marinela arată că acest aspect se poate discuta în ședința viitoare. 

Răspunde d.lui Marius Frakaș cu privire la  măsurile luate pentru a contracara eventuale efecte 

a răspândirii coronavirusului. 

 D.na consilier Edveș Laura și d.șoara Cozea Marinela arată că sunt incidente în perioada 

actuală, prezența mai multor cazuri de viroze printre copii de vârsta școlară.   

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, 

      Schvarcz Tibor               Cozea Dan  
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