
                                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 28.08.2020, 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 12, consilieri absenți 3 dl.Vălean Alexandru, Dongolo 

Csaba,  Farkaș Marius.  

 Dl. Secretar Dan Cozea supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 31.07.2020, respectiv 

procesul verbal al ședintei din data de 12.08.20250 și se aprobă în unanimitate. 

 Dl. Secretar Dan Cozea propune introducerea pe ordinea de zi a unui  proiect de hotărâre privind 

aprobarea introducerii unui nou aliniat la art. 3 din CAP III a Contractului de Inchiriere nr. 

6900/01.10.2013 încheiat cu Palatul Copiilor Cluj Napoca, care va avea următorul cuprins: 

   -   ,,  începând cu data de 25.03.2020 și până la ridicarea măsurilor stabilite care interzic 

desfășurarea activităților sportive în spații închise, cu contact direct se supendă contractul, cu consecința 

nedatorării chiriei pentru acest interval" , celelalte clauze ale Contracului nr.6900/01.10.2013, cu 

modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.      

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare, privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei din Bugetul Consiliului 

Local pe anul 2020 pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu desfasurarea alegerilor locale din data de 

27 septembrie 2020. 

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare, privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltueli pe 

trim. III 2020 al Spitalului Orășenesc Huedin, și a Listei de investiții pe anul 2020,  în sumă de 506.600 

lei. 

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru cultură, 

culte, învățământ, sănătate privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de îngrijitor de curățenie în 

cadrul Secției Chirurgie Generală, a unui post de îngrijitor de curte, respectiv aprobarea scoaterii la 



concurs a unui post de infirmier in cadrul Compartimentului Psihiatrie Acuți, la  Spitalul orășenesc 

Huedin 

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de muncă și 

protecție socială privind aprobarea modificării postului regăsit la poziția nr. 34 în Statul de Funcții, în 

cadrul  Serviciului Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Protecție Civilă,  din post ocupat în post  vacant, 

ca urmare a Dispoziției Primarului nr.322/29.07.2020, și modificarea  Statului de Funcții al Aparatului de 

Specialitate al Primarului  Orașului Huedin 

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activitati ecobnomico –  finaciare privid aprobarea introducerii unui nou aliniat la art. 3 din CAP III a 

Contractului de Inchiriere nr. 6900/01.10.2013 încheiat cu Palatul Copiilor Cluj Napoca, care va avea 

următorul cuprins: 

   -   ,,  începând cu data de 25.03.2020 și până la ridicarea măsurilor stabilite care interzic 

desfășurarea activităților sportive în spații închise, cu contact direct se supendă contractul, cu consecința 

nedatorării chiriei pentru acest interval" , celelalte clauze ale Contracului nr.6900/01.10.2013, cu 

modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.       

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

 Se prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local din luna iulie 2020. 

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

prezentul proces verbal. 

 

 

 

     

 Preşedinte de şedintă,          Secretar General U.A.T Huedin, 

   Resteman Florineta               Cozea Dan  


