
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  28.09.2018, 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 14, consilieri absenți 1, dl. Vălean Alexandru.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 31.08.2018  și se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 08.09.2018  și se aprobă în unanimitate.

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

respectiv  (proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  includerea  în  lista  de  investiții  pe  anul  2018  a

obiectivului  „Studiu de Fezabilitate in zone unitare sistem de alimentare cu caldura in Orasul Huedin

cu suma de 15.000 lei, aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2018 cu

suma de 15.000 lei, aprobarea cheltuelilor de capital pentru obiectivul de investitii propus a se realiza

în anul 2018 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenti” in suma 15.000 lei; proiect de

hotarare privind aprobarea includerea în lista de investiții pe anul 2018 a obiectivului „Achiziție a 2

bucați Parcometre (aparat de taxare Parcare)  pentru Parcările Publice din Orașul Huedin cu suma de

50.000 lei; aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2018 cu suma de 50.000

lei și aprobarea cheltuelilor de capital pentru  obiectivul de investiții propus a se realiza în anul 2018

din “Excedentul bugetului local al anilor precedenți” în sumă de 50.000 lei; proiect de hotărâre privind

aprobarea  schimbarii denumirii obiectivelui de investiții Cofinanțare extindere rețea termică în Orașul

Huedin în sumă de 100.000 lei aprobată în bugetul local și în  lista  de investiții pe anul 2018 conform

H.C.L nr. 26/14.02.2018 în  extindere rețea termică și brașare Casa de Cultură din Orașul Huedin cu

suma de 100.000 lei, aprobarea  rectificării bugetului local pe anul 2018 și a cheltuelilor de capital

privind investitia propusa a se realiza in anul 2018 din “Excedentul bugetului local al anilor

precedenti” in suma de 100.000 lei; proiect de  hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și

a listei de investitii pe anul 2018, prin suplimentarea obiectivului de investitii „Cofinantare

"Modernizare drum Cetatea Veche in Orasul Huedin cu suma de 200.000 lei, valoarea totala a

obiectivului fiind de 300.000 lei, si aprobarea cheltuelilor de capital privind finalizarea invesției

propuse a se realiza în anul 2018 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenți” în sumă  de

200.000 lei ; proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii în vederea elaborării

Strategiei de alimentare cu căldură în Orașul Huedin pe termen mediu și lung, și aprobarea alocării

sumei de 36.000 lei in vederea realizarii serviciilor de elaborare a Strategii de alimentare cu caldura in



Orasul  Huedin  pe  termen  mediu  si  lung  din  bugetul  local;  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea

rectificării bugetului local consolidat pe anul 2018 - Sursa A, cu suma de 273.000 lei; proiect de

hotarare privind aprobarea  includerea în lista de investiții pe anul 2018 a obiectivului „Lucrări de

Modernizare la ascensoarele (lifturi) -2 buc aflate în dotarea clădirii Spital Nou din Orașul Huedin cu

suma de 260.000 lei, aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2018 cu suma

de 260.000 lei, aprobarea cheltuelilor de capital pentru  obiectivul de investitii propus a se realiza în

anul 2018 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenți” în sumă  de 260.000 lei; proiect de

hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local -Sursa A și a listei de investiții pe anul 2018 cu

suma de 184.000 lei).

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

Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități

economico – financiare privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltueli pe trim.IV.

2018 pe trim.IV. 2018 a Liceului O.Goga Huedin, între capitol și aliniate.

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

Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  de specialitate

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltueli pe trim.IV. 2018 pe trim.IV. 2018 a

Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin, între capitol și aliniate.

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

Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  de specialitate

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltueli pe trim.IV. 2018 a Gradinita cu

Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin, între capitol și aliniate.

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

Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  de specialitate

privind aprobarea alocării sumei de 250 lei /familie din bugetul Consiliului Local pe anul 2018,  pentru

premierea familiilor care  împlinesc  50 ani de căsătorie în anul 2018, și care au domiciliul actual în

orașul Huedin.

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

Din acest moment Dl. Vălean Alexandru participă la ședință.

Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități

ecobomico – financiare privind aprobarea  rectificării bugetului local pe anul 2018 cu suma de 13.350

lei.

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

Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru activități

ecobomico – financiare privind aprobarea includerii în lista de investiții pe anul 2018 a obiectivului

„Servicii de consultanță în vederea pregătirii documentației aferente proiectului - Dotarea cu aparatură

medicală a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin „ cu suma de 17.850

lei, aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investitii pe anul 2018 cu suma de 17.850 lei,  și



aprobarea alocării sumei de 17.850 lei pentru finaliarea obiectivului de investiții Servicii de consultanță

în vederea pregătirii documentației aferente proiectului - Dotarea cu aparatură  medicală  a

Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc Huedin „ cu suma de 17.850 lei.

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

Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru activități

ecobomico – financiare privind aprobarea  rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul

2018, prin suplimentarea obiectivului de investiții „Consolidare și reparații locuința socială  P- ța

Victoriei nr.26, ap.1,  Oraș Huedin cu suma de 6000 lei, aprobarea alocării sumei de 6000 lei pentru

finaliarea obiectivului de investiții Consolidare și reparații locuință socială P-ța Victoriei nr.26, ap.1

Oraș Huedin din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

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

Dl.consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  de specialitate

privind aprobarea modificării suprafeței închiriate cu contract de închiriere nr. 6427/13.09.2013, la

Casa Tineretului din str. Avram Iancu nr. 41, oraș Huedin, de către Clubul Sportiv,, Forestierul'' de la

144.30  mp.,  la  69,30  mp.,  ceea  ce  reprezintă  suprafața  sălii  de  antrenament,  celelalte  clauze

contractuale rămânând neschimbate.

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

Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  de specialitate

privind aprobarea modificarii art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 29/24.02.2017 în vederea

numirii unui nou membru în  Comisia de selecție/evaluare în vederea desemnării membrilor

Consiliului de Administrație pentru societățile comerciale de interes local, în persoana doamnei Boca

Paula - insp.asistent Resurse umane, aprobarea numirii unui administrator provizoriu, până  la

finalizarea procedurii de selecție a administratorilor pentru intreprinderea publică  TRANSIM S.A, în

persoana d.lui Edveș Călin.

D.d.na Viceprimar  propune ca administrator provizoriu la SC Transim SA pe dl. Edveș Călin.

D.na consilier Edves Laura mentioneaza ca nu participa la discutarea si votarea acestui  proiect

de hotarare.

In urma votului secret exprimat d.na Boca Paula obtine 15 voturi pentru, iar dl. Edveș Calin

obține 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 consilier nu a votat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1

consilier nu a votat.

Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind aprobarea amplasamentului identificat în C.F  50108 Huedin, situat în P.ța Victoriei nr. 43,

(lângă  spălătoria auto), proprietar orașul Huedin, având destinația 3 locuri pentru garaje auto și

aprobarea relocarii amplasamentului terenului închiriat de dl.Vincze Pistruka Csaba prin contractul de

închiriere deținut, pe noul amplasament identificat în C.F 50108 Huedin, P.ța Victoriei nr. 43.

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



Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate

privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a spațiului din clădirea fostei centrale termice,  situată

pe domeniul public al orașului Huedin, str. P.ța Republicii la f.n în suprafață de 300 mp., aprobarea

Caietului de Sarcini privind organizarea licitatiei pentru închiriarea spațiului menționat și a

conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului.

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

 Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru

activități ecobomico – financiare privind aprobarea includerii în lista de investiții pe anul 2018 a

obiectivului  „Studiu de Fezabilitate in zone unitare sistem de alimentare cu caldura in Orasul Huedin

cu suma de 15.000 lei, aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2018 cu

suma de 15.000 lei, aprobarea cheltuelilor de capital pentru obiectivul de investitii propus a se realiza

în anul 2018 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenti” in suma 15.000 lei.

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

 Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru

activități economico – financiare privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe

anul 2018 cu suma de 50.000 lei și aprobarea cheltuelilor de capital pentru  obiectivul de investiții

propus a se realiza în anul 2018 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenți” în sumă  de

50.000 lei.

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

 Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru

activități ecobomico – financiare privind aprobarea schimbării denumirii obiectivelui de investiții

Cofinanțare extindere rețea termică în Orașul Huedin în sumă de 100.000 lei aprobată în bugetul local

și în lista  de investiții pe anul 2018 conform H.C.L nr. 26/14.02.2018 în extindere rețea termică și

brașare Casa de Cultură din Orașul Huedin cu suma de 100.000 lei, aprobarea  rectificării bugetului

local pe anul 2018 și a cheltuelilor de capital privind investitia propusa a se realiza in anul 2018 din

“Excedentul bugetului local al anilor precedenti” in suma de 100.000 lei.

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

 Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru

activități ecobomico – financiare privind aprobarea rectificării bugetului local proiect de hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investitii pe anul 2018, prin suplimentarea

obiectivului de investitii „Cofinantare "Modernizare drum Cetatea Veche in Orasul Huedin cu suma de

200.000 lei, valoarea totala a obiectivului fiind de 300.000 lei, si aprobarea cheltuelilor de capital

privind finalizarea invesției propuse a se realiza în anul 2018 din “Excedentul bugetului local al anilor

precedenți” în sumă de 200.000 lei.

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

 Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru

activități ecobomico – financiare privind aprobarea achiziționării de servicii în vederea elaborării



Strategiei de alimentare cu căldură în Orașul Huedin pe termen mediu și lung, și aprobarea alocării

sumei de 36.000 lei in vederea realizarii serviciilor de elaborare a Strategii de alimentare cu caldura in

Orasul Huedin pe termen mediu si lung din bugetul local pe anul 2018.

 Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru

activități ecobomico – financiare privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat pe anul 2018

- Sursa A, cu suma de 273.000 lei.

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

 Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru

activități ecobomico – financiare privind aprobarea  includerii în lista de investiții pe anul 2018 a

obiectivului „Lucrări de Modernizare la ascensoarele (lifturi) -2 buc aflate în dotarea clădirii Spital

Nou din Orașul Huedin cu suma de 260.000 lei, aprobarea rectificării bugetului local și a listei de

investiții pe anul 2018 cu suma de 260.000 lei, aprobarea cheltuelilor de capital pentru  obiectivul de

investitii propus a se realiza în anul 2018 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenți” în sumă

de 260.000 lei.

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

 Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru

activități ecobomico – financiare privind aprobarea rectificării bugetului local -Sursa A și a listei de

investiții pe anul 2018 cu suma de 184.000 lei.

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

La diverse dl. Consilier Farcaș  Viorel solicită  luarea unor măsuri privitoare la gardul

împrejmuitor al fostei UM. din centrul orașului.

Dl. Primar mentionează  că administrarea clădirii aparține Guvernului, iar anterior sa făcut o

cerere de preluare care nu a fost aprobată. Din informațiile existente e posibil ca această clădire să fie

transferată  spre administrare Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. Menționează  că  va fi

întocmită  o adresă  la Consiliul Județean pentru clarificarea situației admimnistrării exacte din acest

moment al imobilului, răspunzând d.lui consilier Fărcaș  Viorel ca nu pot fi realizate lucrări de

întreținere întrucât nu aparține proprietății orașului Huedin.

D.na Viceprimar menționează  că, Consiliul Județean intenționează  să  transfere clădirea la

I.S.U Avram Iancu Cluj, iar dl. Consilier Andriescu Mihai arată că  înepând cu data de 01.09.2005

clădirea a fost predată spre administrare la I.S.U Cluj.

D.na consilier Marinela Giurgiu  solicită un raport de activitate al Consiliului de Administrație

și  transmiterea  bilanțului  la  30.06.2018  și  a  bugetului   SC  Transim  SA,  printr-o  adresa  scrisă

conducerii societății.

Dl. Primar invită  toți consilierii să  participe la Ziua Pensionarilor la data de 01.10.2018.

Solicită consilierilor să participe la ședințele pe comisii, ne mai fiind acceptate nici un fel de absențe.

Menționează că la rectificarea de buget, din 35 miliarde cât au fost luați s-a restituit doar 3 miliarde,

sens în care nu au ajuns în totalitate pentru proiectele care trebuiau realizate.  S-au alocat sume pentru



modernizarea lifturilor de la Spital, s-a cofinanțat proiectul pentru asfaltarea drumurilor din Cetatea

Veche, urmând ca în această iarnă să fie reralizat proiectul tehnic, iar în ipoteza deschiderii unei noi

sesiuni de depunere a proiectelor din PNDR se va realiza și Studiul de Fezabilitate pentru Bicalat.

De asemena se va realiza o strategie energetică pe termie necesară pentru accesarea de fonduri

europene. Cât privește concesionarea serviciului de alimentare cu gaze în interiorul orașului, firma

câstigătorare va reevalua situația potențialilor consumatori și va realiza stația de transfer iar începând

cu primăvara anului 2019 se vor începe efectiv lucrările pentru rețea, pornind din str. A.Iancu spre

centrul orașului. Privitor la semaforizare, proiectul se desfășura normal urmând ca după  finalizarea

lucrărilor de amenajare a stâlpilor de susținere, lucrarea să  fie terminată  în două, trei săptămâni.

Menționează că au început lucrările la WC - ul public care va fi terminat în cca. 45 zile, iar trotuarele

urmând să fie finalizate în trei săptămâni. Arată că sunt probleme cu emiterea avizelor pentru trotuarele

din P.ța Victoriei și Pr. Aurel Munteanu, aceste lucrări urmând a fi executate din fondurile alocate de

Consiliul Județean. Menționează  că  în scurt timp se va finaliza programul care va fi desfășurat cu

ocazia zilei de 1 Decembrie.

Dl.  Primar  solicită  consilierilor  atenția  cu  privire  la  prezența  ședințelor  pe  comisii  de

specialitate.

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

prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,    Secretar,
  Andriescu Mihai   Cozea Dan


