
                                 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 29 .01.2021 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 Dan Cozea supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 

18.12.2020 și se aprobă în unanimitate. 

 Dl. Secretar Dan Cozea supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare de îndată din 

data de 24.12.2020 și se aprobă în unanimitate. 

Dl. Secretar Dan Cozea supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare de îndată din 

data de 29.12.2020 și se aprobă în unanimitate. 

Dl. Consilier Ciota Marius Iosif solicită să se consemneze ce a spus, că documentația achiziției 

investiției este pe SICAP și că privitor la firma din Dej,  contractul cuprinde activitățile de spălat, 

stropit străzi cu mașini HAKO. 

Dl. Secretar Dan Cozea supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare de îndată din 

data de 8.01.2021 și se aprobă în unanimitate. 

 Dl. Consilier Ciota Marius Iosif solicită să se consemneze că dânsul a întrebat președintele 

comisiei economice dacă s-a întrunit comisia, răspunsul fiind că aceasta nu s-a întrunit. De asemenea a 

întrebat-o pe d.na consilier Goga Oana Raluca  dacă s-a întrunit comisia, iar aceasta a spus că nu.  

 D.na Viceprimar menționează că ședința extraordinară a fost o ședință convocată de îndată. 

 Dl. Consilier Schvarcz în calitate de președitne de ședință  supune la vot ordinea de zi și se 

aprobă în unanimitate. 

Dl. Secretar Cozea Dan răspunde d.lui Ciota Marius Iosif arătând că procesele verbale ale 

ședințelor de plen ale consiliului se supun la vot în următoarea ședință de consiliu, aspect subliniat de 

altfel de către dl. Consilier Ciota Marius – Iosif, justificându-se că întârzierea a fost cauzată de 

volumul mare de activitate din această perioadă, organizându-se într-un timp extrem de scurt mai 

multe ședințe de consiliu ordinare, extraordinare sau de îndată, arătând faptul că din această lună 

procesele verbale se vor aproba în prima ședință de consiliu indiferent de caracterul acesteia, 

organizată după ședința anterioară. 

D.na Consilier Stângă Mariana anunță consiliul că nu participă la discutarea și votarea 

proiectului de hotărâre de la pct. 10 din ordinea de zi privind aprobarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

începând cu luna ianuarie 2021. 

Dl.Consilier Arion Ilie informează consiliul că nu participă la discutarea și votarea proiectului 

de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociația pentru Protecția Animalelor Cezar, 

proiect de hotărâre regăsit la punctul 7 pe ordinea de zi.  

 



Dl.Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării unor 

funcții publice, urmare a examenelor susținute și modificarea Statului de Funcții din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului Orașului Huedin. 

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

Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului 

legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora. 

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

Dl.Consilier Ciota Marius Iosif  propune consilierilor locali să plătască  costul legitimațiilor. 

Dl. Primar menționează că, conform prevederilor legale aceste cheltuieli sunt acoperite din 

bugetul local, costurile fiind foarte mici, fapt pentru care nu pot fi achitate de către consilieri, 

prevederile legale în cauză aplicându-se pentru toate consiliile locale din țară. 

Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea nominalizării 

reprezentantului în relația cu Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum, pe perioada 2021 – 2030, 

respectiv prelungirea perioadei de aderare în calitate de membru al Asociației, pe perioada 2021 – 

2030.  

Dl. Primar răspunde d.lui consilier Ciota Marius Iosif privitor la activitatea Asociației Napoca 

Porolissum, arătând că orașul Huedin este membru în acestă asociație de dezvoltare, fiind singurul oraș 

participant în asociație. Menționează că asociația derulează proiecte de investiții pentru comunitățile 

locale, proiectul de hotărâre vizând tocmai acest fapt. Menționează în continuare răspunzând d.lui 

Ciota Marius Iosif că orașul Huedin nu are nici o implicare în organizarea de către A.D.I Gal 

Porolisum a licitației privind achiziția de tablete pentru școli, în proiectul derulat de către asociație, 

orașul Huedin având statut de partener. 

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

Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii în funcția 

de președinte al Consiliului de Administrație al societății Transim SA pentru o perioadă de 4 ani a d-lui 

Matiș Călin Traian, cetăţean român, domiciliat în Huedin, str. Republicii nr.8 bl .H6 sc. B, et. 3 ap. 10 , 

jud Cluj. 

Dl. Primar răspunde d.lui Achim Călin cu privire la depunerea unui plan de administrare de 

către dl. Matiș Călin, arătând că acesta a fost ales de către membrii Consiliului de Administrație în 

funcția de președinte al Consiliului de Administrație, urmând să se organizeze concurs pentru 

desemnearea directorului executiv al SC Transim SA, persoană care va întocmi un plan de 

management al societății, procedura de concurs pentru acest post fiind în curs de derulare. 

Dl.Secretar arătă că în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, votul secret este 

obligatoriu când un proiect de hotărâre face referire la persoane. 

In urma votului secret exprimat dl. Matiș Călin este desemnat ca președinte al Consiliului de 

Administrație al societății Transim SA  Huedin, cu un număr de 15 voturi.  

Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui 

punct de lucru al SC Salubriterm Serv S.R.L, în orașul Huedin, str. P.ța Republicii, nr. 42-48, bl. B1, 

A4, Parter, ap.49,  jud. Cluj. 

              Dl. Primar răspunde d.lui Achim Călin cu privire la efectuarea unor renovări la spațiul ce face 

obiectul proiectului de hotărâre, arătând că aceste lucrări nu au fost achitate de către primărie. 

             Dl.Consilier Achim Călin menționează că data încheierii contractului de către Salubriterm 

Serv SRL cu proprietarul spațiului respectiv A.J.V.P.S Cluj este 31.12.2020 iar cererea societății către 

Consiliul Local Huedin privind înființarea punctului de lucru s-a făcut la data de 14.01.2021. 

             Dl Secretar răspunde d.lui Achim Călin arătând că, pentru ca societatea să poată solicita 

înființarea unui punct de lucru în spațiu în cauză, înainte de a se adresa Consiliului Local Huedin cu o 

cerere în acest sens, trebuia să dețină un titlu asupra imobilului în cauză, fapt ce s-a și întâmplat prin 

încheirea unui contract de închiriere pentru acesta, menționând că destinația acestui spațiu este de 



birou încasare cheltuieli pentru serviciile prestate de societate, atât pentru persoane fizice cât și 

juridice. 

             Dl. Consilier Achim Călin apreciază că pentru acest spațiu chiria în cuantum de 1.600 lei /lună 

este prea mare, existând spații în primărie pe care societatea le putea folosi în acest scop. 

             Dl. Consilier Simplicean Horea – Dan consideră că această chirie nu este mare, menționând că 

spații de acest gen în oraș au chirii mai mari decât acesta. 

             D.na consilier Goga Oana Raluca întreabă ce chirii se percep la spațiile deținute de SC 

Transim SA, iar dl. Ciota Marius Iosif  întreabă de ce nu se atribuie un spațiu aparținând SC Crișul SA. 

            Dl. Consilier Simplicean Horea – Dan arată că, pentru spațiu în cauză chiria va fi achitată de 

către SC Salubriterm Serv SRL, societatea trebuind să aibă practic profit pentru această activitate. 

Dl. Primar răspunde d.lui Achim Călin, arătând că ar mai fi în calcul și spațiul de sub primărie  

pe care la avut dl. Achim Călin închiriat. 

Dl. Consilier Ciota Marius Iosif consideră că și spațiile partidelor P.N.L și P.S.D ar putea fi 

folosite de către societate,  ca  birou pentru a se reduce din cheltuiele firmei. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere dl. Achim 

Călin. 

Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități  

pe anul 2021,  pentru repartizarea unor locuințe A.N.L  

Dl. Consilier Ciota Marius Iosif propune ca pe site-ul actual al primăriei să fie publicate 

criteriile de acces la locuințe ANL, lista de priorități în repartizarea acestor locuințe cât și alte detalii și 

informații utile pentru persoanele interesate. 

D.na Adina Pașcalău inspector impozite și taxe locale, menționează că persoanele interesate au 

depus din timp cererile și actele doveditoare în justificarea acestora. 

Dl. Consilier Farkas Marius menționează că au fost analizate în  comisia mixtă, Consiliul local 

– Primăria a analizat fiecare dosar și corespondența facută cu solicitanții care au depus cereri pentru 

locuințe ANL. 

Dl Secretar menționează că pe noul site a primăriei se va regăsi un loc special în care se vor 

posta toate detaliile, infomațiile, legislația, documentele necesare a fi depuse și criteriile de acces la 

aceste locuințe, inclusiv lista de priorități pentru a fi vizionate de persoanele interesate.  

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

Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului  de 

Parteneriat cu Asociația pentru Protecția Animalelor Cezar, cu sediul în orașul Huedin, str. Ecaterina 

Varga nr. 53 A, pe perioada 01.02.2021 – 31.12.2021, și aprobarea alocării sumei de 4.000 lei/lună, pe 

perioada 01.02.2021–31. 12.2021, pentru identificarea, capturarea, întreținerea și stabilirea ulterioară a 

măsurilor necesare, având ca finalitate ridicarea în totalitate de pe domeniul public al orașului Huedin 

a câinilor fără stăpân. 

 D.na Consilier Goga Oana Raluca menționează că în proiectul de hotărâre apare mentionat că 

asociația se obligă să ridice toți câinii fără stăpân de pe domeniul public al orașului Huedin. Dl secretar 

acordă lămuriri arătând că întradevăr obiectul convenției vizează în principal ridicarea tuturor câinilor 

fără stăpân.  

 Dl consilier Ciota Marius Iosif apreciază că în aceste condiții suma/lună pentru prestarea 

acestei activități este prea mică, dl. consilier Simplicean Horea menționând că asociația este de acord 

cu această sumă. 

 Dl. Primar consideră că asociația nu are capacitatea să ridice în aceste condiții toți câinii fără 

stăpân de pe domeniul public, întrucât în momentul de față nu deține un spațiu suficient pentru această 



activitate, urmând ca pe viitor, odată cu mărirea capacității în noul adăpost, va putea face acest lucru. 

Consideră că ar trebui încheiat un alt contract pentru sterilizarea câinilor fără stăpân.  

 Dl Consilier Ciota Marius Iosif întreabă dacă în continuare vor exista probleme cu câinii fără 

stapân. 

 Dl. Consilier  Achim Călin întreabă câți câini fără stăpân sunt în momentul de față pe străzi. 

Dl.Consilier Schvarcz Tibor răspunde d.lui Achim Călin arătând că ar trebui să îi numere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

D.na Consilier Goga Oana Raluca propune un amendamant la proiectul de hotărâre astfel încât 

activitatea de ridicare a câinilor de pe domeniul public să se realizeze în funcție de capacitatea  

de operare a asociației. 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amnedamentul menționat și se aprobă cu 14 

voturi pentru, dl. Arion Ilie neparticipând la votarea acestui proiect de hotărâre. 

Dl.Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării în 

procent de 5% respectiv suma de 154.403 lei, de către Consiliul Local Huedin, pentru obiectivul 

„Reparații capitale - proiectare și execuție instalație electrică clădire spital nou și corp de legătură” 

(din totalul sumei estimate de 3.088.050 lei), propus a se realiza în anul 2021 de către Spitalul 

Orășenesc Huedin. 

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

Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de 

Cooperare între Consiliul Local Huedin și Fundația Creștină Diakonia Cluj, privind prestarea 

serviciului de îngrijire medicală și socio - medicală la domiciliu pentru persoanele vârstnice, bolnave 

și/sau dependente din orașul Huedin și satul Bicalatu, respecitv pentru funcționarea unui program de 

încluziune socială și școlară a copiilor romi și din alte categorii vulnerabile printr-un program de tip 

afterschool, în spațiile puse la dispoziție în cadrul Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin pe anul 2021, 

și aprobarea alocării unei sume în cuantum de 2.000 lei/ lună, pe anul 2021, pentru susținerea 

desfășurării activității Fundației Creștine Diakonia Cluj.  

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

            Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii salariilor 

de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate a 

primarului orașului Huedin, începând cu luna ianuarie 2021. 

  Dl. Secretar răspunde d.lui consilier Ciota Marius, arătând că doar d.na dir ec. beneficiază de 

sporul aferent vizei controlului financiar preventiv, înlocuitorul acesteia fiind secretarul general al UAT 

care nu beneficiaza de acest spor. 

 Dl. Primar acordă lămuriri suplimentare cu privire la situația nivelului salariilor, menționând că 

majoritatea salariilor sunt în cuantum de 3.300 lei lunar cu excepția primarului, viceprimarului, 

secretarului și a directorului economic. Răspunde de asemenea d.lui consilier Ciota Marius cu privire 

la conținutul ultimului raport al Curții de Conturi Cluj, menționând că abaterile constatate sunt 

nesemnificative și au fosrt remediate în timpul sau ulterior controlului, exemplificând cu micile 

corecții la unele deplasări sau depășiri ale plafoanelor la convorbirile telefonice. In continuare 

răspunde d.lui consilier Ciota Marius arătând că nu au fost făcute controale de către instituție privind 

activitatea SC Transim SA Huedin. 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi pentru, d.na Stîngă Mariana 

neparticipând la discutarea  și votarea proiectului de hotărâre. 

 Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea demolării și 

refacerea unei părți anexă (magazie) din centrala termică dezafectată situată în P-ța Republicii, Nr. 8,  

având nr. cad. 53863, proprietatea orașului  Huedin judetul Cluj, transmisă în folosintă gratuită către 

Compania de Apă Someș S.A, pentru amenajarea unui atelier și a unui garaj pe baza unui proiect 

avizat și aprobat conform reglementărilor legale în vigoare.  



 Dl. Secretar răspunde d.lui consilier Ciota Marius Iosif arătând că proiectul de hotărâre vizează 

demolarea și refacerea doar a unei părți din fosta centrala termică dezafectată și nu cuprinde restul 

corpului centralei. 

 Dl. Tămaș Dorin din parte Companiei de Apă Someș SA acordă detalii suplimentare arătând că 

fosta centrala termică a fost concesionată anul trecut în luna septembrie, după care sa evaluat starea 

fizică a clădirii, un raport de specialitate constatând că o parte a acesteia este degradată și necesită 

demolarea și refacerea, pentru a se amenaja un atelier ce va fi folosit de utilajele de intervenție ale 

companiei, menționând că, Compania de Apă Someș SA achită redevență bugetului local pentru 

bunurile concesionate. Răspunde de asemenea d.lui consilier Ciota Marius Iosif cu privire la situația 

fostei centrale termice din str. A.Iancu , arătând că reabilitarea acesteia necesită costuri financiare. 

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

 Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind prelungirea Acordului de 

Parteneriat cu Asociația Caritas Eparhial Greco – Catolic Cluj, privind folosința gratuită pentru 

amplasarea de containere speciale pe domeniul public al orașului Huedin, pe o perioada de 1 an, în 

vederea colectării de îmbrăcaminte, încălțăminte și alte produse refolosibile de la populație pentru a fi 

distribuite apoi persoanelor nevoiase. 

 Dl. Secretar răspunde d.lui consilier Matiș Horea Dorin arătând că este vorba de prelungirea 

contractului cu asociația, păstrându-se aceleași amplasamente pentru amplasarea containerelor  

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

Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Spitalului 

Orășenesc Huedin. 

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

Dl. Consilier Schvarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea completării 

componenței comisiei de repartizare a locuințelor din fondul locativ al orașului Huedin, cu încă 3 membri.   

D.na Viceprimar  propune pe dl. Popa Pol Vasile, Achim Călin, Matiș Horea Dorin. 

 Dl. Consilier Farkas Marius menționează că nu participă la discutarea și votarea acestui proiect 

de hotărâre. 

 De asemenea nu participă la vot cei trei consilieri propuși în această comisie.  

 In urma votului secret exprimat fiecare au obținut câte 11 voturi pentru,  fiind desemnați  ca 

membrii în comisia pentru repartizare locuințe din fondul locativ al orașului Huedin. 

 Se prezintă informarea cu privire la concluziile controlului Curții de Conturi Cluj la SC Trasim 

SA Huedin. 

 Dl. Consilier Ciota Marius Iosif își exprimă nemulțumirea față de situația acestei societăți, în 

condițiile în care în anul 2010 la un număr de 13 angajați societatea avea profit, iar uterior în 2019 în 

cadrul acesteia mai lucrând doar 2 angajați, menționând de asemenea abaterile constatate de raportul 

Curții de Conturi Cluj. 

 Dl. Primar menționează că sa decis ca odată cu schimbarea condureii societății să se 

întocmească un audit intern după care va urma un audit extern, iar în funcție de cele două rapoarte se 

vor lua măsuri în consecință. 

 Dl. Consilier Ciota Marius Iosif consideră că, conducera societății prin director și membri 

consiliului de administratție trebuia să vină la consiliul local cu explicația la situația societății, 

societatea fiind amendată de către Garda de Mediu,  în anii 2018, 2019 societatea înregistra pierderi în 

urma activității, considerând de asemenea că se impune depolitizarea societăților din subordinea 

consiliului local. 

 Consideră că trebuie responsabilități membrilor consiliului de administrație care să vină în 

Consiliul Local și să prezinte situația acestor societăți, considerând de asemenea că trebuie depolitizate 



aceste funcții de conducere din aceste societăți, apreciind că există persoane care ar veni benevol să 

activeze în cadrul acestor societăți. Mai menționează că SC Transim SA nu deține autorizația de 

mediu. 

 Dl. Primar arată că raportul anual prezentat Consiliului Local de către fostul director al 

societăâii a fost unul mincinos conținând neadevăruri, urmând să se ia măsuri impotriva acestor 

probleme, fiind situații în care fostul director nu convoca consiliul de administrație. Arată că a fost 

creat un compartiment de Guvernanță Corporativă care are sarcina să gestioneze și să verifie 

activitățile derulate de societățile comerciale aflate în subordinea sau autoritatea Consiliului Local 

Huedin, menționând că în ședința viitoare, din partea acestui compartiment se va prezenta o informare 

cu privire la activitatea societății. Cât privesc rezultatele controlului Curții de Conturi la societate au 

fost dispunse măsuri de remediere a problemelor, stabilindu-se termene, probleme care nu au fost 

remediate de către fostul director care urma să fie demis, însă acesta raportat la situația societății și-a 

înaintat demisia și nu va mai ocupa funcții de conducere în astfel de societăți, urmând ca următorul 

director să întocmească un plan de management pentru administrarea societății, în condițiile în care în 

momentul de față aceasta are venituri doar din chirii în urma închirierii spațiilor. Informează despre 

intenția SC Olimp Impex SRL de a cumpăra spațiul deținut cu chirie de la SC Transim SA, urmând ca 

sumele obținute din vânzarea spațiului să fie venit la societate. In acest sens, urmând să înceapă 

procedura de licitație privind spațiul în cauză. Răpsunde de asemenea d.lui consilier Ciota Marius Iosif 

cu privire la situația din anul 2017 când au fost revocați cei trei cenzori și necesitatea verificării 

raportului firmei de contabilitate care a verificat situația contabilă a firmei, arătând că se vor trage 

concluziile după cele două rapoarte de audit care vor fi întocmite. Răspunde d.lui Achim Călin cu 

privire la contractul de salubrizare derulat de SC Transim SA în trecut menționând că la momentul 

respectiv sa rezolvat problema urgentă creată atunci prin plecarea operatorului acestui serviciu pentru a 

nu se crea o problemă în oraș prin neridicarea gunoiului. 

 Se prezintă informarea privind derularea proiectului,, Creșterea Capacității Spitalului 

Orășenesc Huedin de gestionare  a Crizei  Sanitare  COVID – 19. 

 Dl. Primar menționează că a fost depus un proiect de către Spital pentru recuperarea sumelor 

cheltuite de la începutul Pandemiei cu Covid - 19, iar în urma altor proiecte de finanțare depuse, 

Spitalul va primi 20 miliarde lei și încă 20 miliarde pentru școli, urmând ca în perioada următoare să se   

desfășoare ședința pentru aprobarea bugetului, urmând a se stabili ce proiecte mai pot fi finanțate cu 

sumele rămase după cofinanțările proiectelor menționate. Arată de asemenea că sunt în derulare 

proiecte în valoare de 21 miliarde pentru Spital, Pista de biciclete, finanțarea gropii de gunoi, 

investițiile derulate de Compania de Apă și altele, în total cofinanțările ajungând la cca. 20 miliarde, 

rămânâd pentru bugetul pe anul 2021 doar o sumă de cca. 20 miliarde lei pentru a fi repartizată.      

Mentionează că a fost amânată asfaltarea unor străzi învecinate, str. Fildului urmând să existe o 

discuție cu, Compania de Apă Someș SA pentru investițiile în această zonă, după care urmând să se 

realizeze asfaltarea acesteia. Cât privește str. Prundului, lucrările la apă canal vor începe doar din vară, 

adâncimea de săpare necesară fiind una mai mare decât la restul străzilor. Menționează că va fi realizat 

un Studiu de Fezabilitate care va stabili costurile pentru asfaltarea străzilor, după terminarea lucrărilor 

de infrastructură la apă- canal.  

 Dl. Consilier Farkas Marius arată că trebuie realizată și extinderea rețelei de gaz pe străzile care 

nu au fost cuprinse în proiectul inițial. 

 Dl. Primar menționează că trebuie indentificate costurile centralei termice pe gaz la centrala 

orașului, urmând unele discuții cu Nova Power Gas pentru ca în etapa a doua, în funcție de costuri să 

se poată realiza extinderea rețelei, stabilindu-se  la momentul respectiv dacă lucrarea va fi achitată de 

populația care domiciliază în aceste zone sau va fi suportată din bugetul local, în cadrul colaborării cu 

Nova Power Gas, extinderea pe str. Lăutarilor o va face societatea în cauză. Cât privește finanțarea 

unei centrale termice pe gaz pentru încălzirea centrală a orașului, urmează să se verifice dacă achiziția 

acesteia nu poate fi finanțată din fonduri europene.  Menționează că sumele rămase în bugetul pe anul 



2021 și destinația acestora va fi stabilită la ședința de aprobare a bugetului, în condițiile în care 

impozitele sunt mici, sumele colectate putând ajunge doar pe 4 luni pentru funcționarea instituției. 

 Menționează că doar proiectul de mobilitate urbană în valoare de 15 milioane lei necesită o 

cofinațare de 5 % ceea ce reprezintă cca.40 miliarde lei, adică tot bugetul local pe un an. Menționează 

că s-au făcut economii prin neocuparea unor posturi în urma pensionării unor angajați din cadrul 

instituției. Arată că unii au spus ce se face cu sumele rămase în fondul de dezvoltare, bugetul fiind 

alimentat de către bugetul național cu cote între 1 – 20%  cote din TVA., primindu-se doar sub 1%, de 

la finanțe se primesc cca. 28-34 miliarde pe an, sumele respective nefiind suficiente pentru plata 

curentului electric. Arată că începând cu data de 8.02.2021 va începe funcționarea centrului de 

vaccinare împotriva COVID- 19, cheltuielile de funcționare inclusiv a materialelor necesare fiind 

achitate de la bugetul local, sumele necesare fiind de cca. 1,5 miliarde /lună adică 15 miliarde pe 10 

luni. De asemenea menționează că funcționarea Spitalului orășenesc este asigurată de bugetul local 

inclusiv a liceelor în condițiile în care atât spitalul cât și cele 2 licee deservesc toată zona apropiată. 

 Dl. Primar răspunde d.nei Goga Oana Raluca care a solicitat sprijinul Consiliului Județean  

pentru susținerea orașului, arătând că va fi organizată o ședință cu toți primarii din zonă, pentru 

asigurarea unei cote din bugetul Consiliului Județean mai mare pentru oraș. 

 Dl. Consilier  Matiș Horea Dorin  menționează că, cuantumul burselor școlare a crescut. 

 Dl. Primar arată că,  de asemenea trebuie asigurare și sumele pentru navetă. 

  Dl. Consilier Popa Pol Vasile arată că ar trebui luate măsuri pentru mașinile abandonate în 

parcările din centru orașului (P.ța Republicii nr. 8), considerând că ar trebui identificată o mașină 

specială de ridicare a acestor mașini, solicitând verificarea acestei situații. 

Dl. Consilier Ciota Marius menționează că există o Hotărâre de Guvern privind ridicarea 

autovehiculelor abandonate, procedura derulată prin Politia Locală, solicitând întocmirea unei situații 

în acest sens, solicitând să se verifice actele autoturismelor când se achită locul de parcare. 

 D.na Pașcalău Adina menționează că aceste verificări se fac în momentul încheierii contractului 

de parcare. 

 Dl Secretar arată că,  cu maximă celeritate se vor face verificări și se va remedia situația. 

 Dl.Primar răspunde d.nei Goga Oana Raluca cu privire la situația unui drum din Cetatea Veche, 

arătând că drumul în cauză este privat și nu poate fi asfaltat. Urmează ca începând din primăvară să se 

reia lucrările privind asfaltarea drumurilor din CetateaVeche.  

 D.na Viceprimar răpunde d.lui Ciota Marius Iosif cu privire la situația gunoiului aruncat pe 

marginea drumului din Cetatea Veche, arătând că s-a început o lucrare de curățire cu puținii oameni 

care beneficiază de ajutor social, pentru 2 locații fiind deja terminată ridicarea gunoiului urmând ca  

această activitate să se continue. Arată că a fost identificat și amendat proprietarul unei camionete care 

a intenționat să arunce gunoi în această zonă. Menționează că la fel sa procedat și cu o situație identică 

pe str. Stadionului că au fost aruncați saci cu gunoi, care au fost amendate și obligate să curețe 

amplasamentul respectiv, considerând că ar trebui identificate și persoanele care au rupt pubelele. 

D.na Consilier Goga Oana Raluca propune să fie instalate camere de luat vederi pentru 

identificare. 

D.na Viceprimar răspunde, menționând că sunt foarte mari costurile, deocamdată neputându-se 

aloca surse fiannciare în acest sens. Arată că sunt deja instalate  28 camere de supraveghere, existând 

zone care nu pot fi acoperite din cauza lipsei curentului electric. Mai menționează că aceste situații 

apar în zone din afara orașului. 



 Dl.Primar militează pentru demararea unor acțiuni de voluntariat pentru menținerea curățeniei, 

arătând că anterior s-a încercat organizarea unei acțiuni de curățenie în Cimitir cu ajutorul Bisericilor, 

însă, s-au prezentat doar 3 persoane din care 2 persoane peste 80 ani. 

 D.na Consilier Goga Oana Raluca menționează că ar trebui insistat în această direcție. 

 Dl. Consilier Arion Ilie consideră că ar trebui obligate toate persoanele să dețină contract de 

salubrizare, în caz contrar să fie obligate să plătească. 

 Dl Secretar acordă lămuriri suplimentare privind identificarea și amendarea persoanelor care au 

depozitat saci de gunoi într-un loc neautorizat pe str. Stadionului. 

 Dl. Consilier Ciota Marius Iosif propune identificarea persoanelor care au închiriate locuințe 

A.N.L și care nu locuiesc efectiv în acestea, fiind destule persoane care au nevoie de astfel de locuințe. 

 D.na Pașcalău Adina menționează că toți chiriașii A.N.L fac dovada în fiecare an la prelungirea 

contractelor de închiriere că îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru acestea.  

 Dl.Secretar aduce completări la cele menționate anterior arătând că atât inițial cât și la 

prelungirea contractelor, toți chiriașii A.N.L trebuie să confirme în scris printr-o declarație notarială 

sub sancțiunea penală în caz de declarații mincinoase, că îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație 

în domeniul locuințelor A.N.L inclusiv că nu dețin alte proprietăți. 

 Dl. Consilier Ciota Marius Iosif  arată că va vorbi cu documente.   

 Dl. Consilier Farkaș Marius menționează că eventualele situații de acest gen vor fi verificate în 

comisia de analiză  a cererilor pentru locuinte A.N.L, arătând și că persoanele care au conturi false pe 

rețele de socializare vor fi pedepsite. 

 Dl.Consilier Ciota Marius Iosif propune ca pe site-ul oficial să fie postate informații și 

documente, inslusiv lista de priorități sau alte aspecte de interes pentru persoanele care doresc să 

acceseze programul de locuințe A.N.L. De asemenea își exprimă nemulțumirea cu privire la pagina 

oficială a SC Transim SA, considerând că ar trebui postate și contractele de închiriere încheiate de 

această societate.  

 Dl. Primar arată că noua conducere a SC Transim SA se va ocupa de această problemă.           

Răspunde în continuare d.lui Ciota Marius Iosif privitor la derularea celor 2 proiecte europene în 

cadrul Spitalului orășenesc, arătând că proiectul privind achiziția de aparatură medicală asigură 

procurarea acestei aparaturi în orce moment însă, spațiul din spital nu permite acest lucru. Cât privește 

proiectul de reabilitare,  arată că execuția lucrărilor a fost scoasă la licitație de 6 ori, însă nu au fost 

firme interesate. Arată că proiectul tehnic a fost realizat deja, urmând ca licitația pentru lucrări de 

reabilitare să se desfășoare fără proiectul tehnic. 

 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, 

     Schvarcz Tibor                               Cozea Dan  


