ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29.03.2018, 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 15.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 23.02.2018 și se aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a încă un proiect de hotărâre
privind aprobarea conventiei de cooperare intre Consiliul Local Huedin și fundația Creștină Diakonia
Cluj, privind asigurarea cheltuielilor desfasurării programului socio-educațional și socio medical
derulat de fundație și alocarea unei sume de 2000 lei/lună pe o perioada de un an, incepand cu luna
aprilie 2018.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de
administrație publică, muncă și protecție socială privind aprobarea modificării Organigramei și Statului
de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin, în sensul transformarii postului
de inspector I superior – Compartiment resurse umane și relații cu publicul (poziția nr.78 din Statul de
Funcții), din post ocupat în post vacant începând cu data de 16.02.2018.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de
administrație publică, muncă și protecție socială privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de
administrație publică, muncă și protecție socială privind aprobarea Regulamentului privind organizarea
și efectuarea serviciului public de transport local în regim de taxi în orașul Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea stabilirea limitei
intravilanului propus prin ,,Actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Huedin” în suprafața
de 932.59 ha., față de cel existent în suprafață de 650.44 ha.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea includerii în domeniul
public al orașului, a elementelor de infrastructură de utilităţi apă, conform Anexei nr. 1, şi predarea
acestora în concesiune Companiei prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din
Bazinul Hidrografic Someş - Tisa astfel:
- Reabilitarea reţea de apa potabilă Dn 110 mm PE, str. Bradului val. 9.268,69 lei
- Reabilitare reţea de apă potabilă Dn 110 mm PE, Dn 63 PE str. Trandafirilor val. 77.843,03
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea închirierii în condițiile
legii a unui teren domenul public, situat în Huedin, str. Vladeasa pe trotuar langa perete în suprafata de
15 mp., pentru amplasarea unei teras comerciale,a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației
privind închirierea spaţiului solicitat si a conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului.
D.na consilier Giurgiu Marinela mentionează că nu participa la discutatea și votarea acestui
proiect de hotărâre.
D.șoara consilier Cozea Marinela solicită detalii cu privire la acest amplasament față de sediul
sucursalei Bancii transilvania, lămuriri acordând dl. Consilier Matiș Horea și dl. Lazea Constantin care
menționează că amplasamentul are 15 mp (5x3 m) și poate fi aprobat.
Dl. consilier Andriescu Mihai consideră că poate fi mutat și spre bordura din str. Vladeasa.

D.șoara consilier Cozea Marinela solicită să se amâne proiectul pentru clarificări iar dl Farkaș
Marius arată că poate fi aprobat în forma prezentată iar o amânare presupune încă 2 luni în plus.
Dl. Cozea Dan menționează că eventual poate fi solicitat un punct de vedere din partea băncii.
Dl.Haș Paul consideră că amplasamentul a fost măsurat și poate fi aprobat iar dl Vălean
Alexandru menționează că nu este treaba băncii față de acest amlasament.
Se supune la vot amânarea acestui proiect de hotărâre și se aprobă cu 8 voturi pentru
(Andriescu Mihai, Cozea Marinela, Dongolo Csaba, Edveș Laura, Farcaș Viorel, Lazea Constantin,
Resteman Florineta, Schvarcz Tibor), 3 abțineri dl. Matiș Horea, Farkaș Marius, Vălean Alexandru, 2
împotrivă dl. Csudom Feancisc, Biro Lajos.
D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea închirierii în condițiile
legii a unui teren domenul public, situat în Huedin, str. Avram Iancu, nr. 41, în care SC TMT Market
desfășoară activitatea de alimentație publică pe o suprafață de 40 mp., pentru amplasarea unei terase
comerciale, a Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiului solicitat si a
conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului.
D.na consilier Giurgiu Marinela propune amânarea acestui proiect de hotărâre deoarece nu a
văzut schița amplasamentului, dl. Lazea Constantin și Martiș Horea aducând lămuriri și arătând că este
vorba de același amplasament ca cel de la vechea terasă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea realizării si amplasării
unei plăci comemorative pentru cinstirea memoriei delegaților din zona Huedinului care la 1
Decembrie 1918 au votat Marea Unire, pe o clădire publică din orașul Huedin, alocarea sumelor
necesare pentru realizarea și amplasarea plăcii comemorative memționată la art. 1 din bugetul aprobat
pentru desfăsurarea manifestarilor cultural-artistice organizate în anul 2018, cu ocazia sarbătoririi
Centenarului Marii Uniri.
Dl. secretar Cozea Dan acordă lămuriri, arătând că se supune la vot realizarea acestei plăcuțe și
alocarea fondurilor necesare urmând ca într-o altă ședință să fie aprobat textul și amplasamentul exact.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
cultură, culte, învățământ, sănătate, privind aprobarea achiziționării unui număr de 100 volume din
lucrarea privind contribuțiile populației din zona orașului Huedin la realizarea MARII UNIRI de la 1
decembrie 1918, si alocarea sumelor privind achiziționarea acestor lucrări din bugetul activităților
cultural artistice ocazionate de sărbătorirea Centenarului MARII UNIRI de la 1 decembrie 1918.
Dl. Consilier Matiș Horea arată că nu participă la discutarea și votarea acestui proiect de
hotărâre.
Dl. Farcaș Viorel propune să se achiziționare în pus încă 50 volume iar dl. Farkaș Marius arată
că nu se cunoaște exact prețul.
D.na consilier Giurgiu Marinela menționează că pentru numărul de volume precizat în
proiectul de hotărâre există finanțarea, iar d.na viceprimar arată că nu este o problemă suplimentarea
numărului de volume inițial.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aporobă în unanimitate 14 voturi pentru, dl. Vădean
Alexandru consideră că era un amendament care trebuia votat, menționând că nu se cunoaște suma
exactă a unui volum.
D.soara Cozea Marinela arată că prețul unui voluma este de 50 lei, în decursul anului trebuind
asigurată finanțarea și pentru celelalte evenimente culturale aprobate la începutul anului.
Dl. Consilier Farkaș Marius menționează că sunt proiecte pentru evenimente.
D.na viceprimar menționează că sa supus la vot proiectul de hotărâre din ordinea de zi.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
activitati economico – financiare privind aprobarea modificării cotizației de membru a orașului
Huedin de la 5.000 lei/an la 10.000 lei/ an la Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum,
începând cu anul 2018.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.

D.na consilier Buzaș- Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia avizat de
comisia pentru activități economico – financiare privind aprobarea valorificării a două cazane vechi
uzate 100% de la Centrala Termică aparținand Spitalului orașenesc Huedin astfel:
- Cazan tip.BALTUR B AR PREX , seria 1435645, fabricat în 1998;
- Cazan tip GARIONI NAVAL GBP600 seria 5401 fabricat în 1998)
D.na consilier Giurgiu Marinela propune un amendament în sensul că valorificarea acestor
mijloace fixe să se realizeze de către primarie și nu de către spital.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu acest amendament și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia comisia
pentru cultură, culte, învățământ, sănătate privind aprobarea scoaterii la concurs a postului de medic
specialist în specialitatea Psihiatrie, post vacant în Statul de Functii pe perioada nedeterminată, cu
norma întreagă la Compartimentul Psihiatrie Cronici, respectiv aprobarea scoaterii la concurs a
postului de instructor ergoterapie din cadrul Compartimentului Psihiatrie Cronici, post vacant în Statul
de Functii pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă la Compartimentul Psihiatrie Cronici.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia comisia
pentru cultură, culte, învățământ, sănătate privind aprobarea alocării sumelor din bugetul local pe anul
2018, în urma rezultatului selecției de proiecte consemnat în procesul verbal nr. 3140/21.03.2018 al
comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile ale bugetului local
Huedin în anul 2018
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
cultură, culte, învățământ, sănătate privind aprobarea desemnării a doi membrii în comisia de concurs
din partea instituției publice ce are în subordine rețea sanitară proprie – consiliul local, respectiv 2
membrii în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului de director medical la
Spitalul Orășenesc Huedin.
Dl. Csudom Francisc propune ca din comisia de concurs pentru ocuparea postului de director
medical la Spitalul Orășenesc Huedin, sa faca parte Dl. Biro Lajos iar d.na Cozea Marinela propune pe
d.na Edveș Laura.
Dupa ce au fost efectuate propunerile pentru cele două comisii, d.nii consilieri Biro Lajos și
Edveș Laura, respectiv dl. Lazea Constantin, d.na Resteman Florineta și dl. Farcaș Viorel arată că nu
participă la discutarea și votarea acestui proiect de hotărâre.
In urma votului secret exprimat dl. Biro Lajos este desemnat menbru în comisia de concurs cu
12 voturi pentru și 1 împotrivă, și d.na Edveș Laura cu 13 voturi pentru, (cei doi consilieri nepartipând
la vot și la discutarea acestui proiect de hotărâre) fiind desemnați ca membrii în comisia de concurs.
Dl. Csudom Francisc propune pe dl. Lazea Constantin, d.na Cozea Marinela propune pe d.na
Resteman Florineta și dl. Biro Lajos propune pe dl. Farcaș Viorel să facă parte din comisia de
contestații pentru ocuparea postului de director medical la Spitalul Orășenesc Huedin.
In urma votului secret exprimat Dl. Lazea Constantin obtine 9 voturi pentru, 3 voturi
împotrivă, dl. Farcaș Viorel obtine 7 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, d.na Resteman Florineta obtine
7 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, fiind desemnați ca membrii în comisia de contestații, d.na
Resteman Florineta menționând că nu dorește să fie desemnată în această comisie.
La votul privind comisia de contestatii dl. Lazea Constantin, Farcaș Viorel și Resteman
Florineta nu participă la discutarea și votarea acestui proiect de hotărâre.
D.na consilier Buzaș - Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
activități economico – financiare privind aprobarea convenției de cooperare între Consiliul Local
Huedin și Fundația Creștină Diakonia Cluj, privind asigurarea cheltuielilor desfășurării programului
socio – educațional, și socio – medical derulat de fundație, în cadrul Liceului Tehnologic Vladeasa
Huedin și alocarea unei sume în cuantum de 2.000 lei/ lună pe o perioadă de un an, începând cu luna
aprilie 2018.
Dl. Consilier Matiș Horea propune un amendament privitor la durata acestei colaborări
respectiv aprilie 2018.
Dl. Cozea Dan menționează că finantarea lunară în perioada ianuarie – martie 2019, în situația
aprobării colaborării pe un an se va realiza din bugetul din anul 2019.

Se supune la vot amendamentul prezentat de dl. Consilier Matiș Horea, înregistrându-se 2
voturi pentru, de catre Matiș Horea și Csudom Francisc respectiv 13 împotriva amandamentului,
amendamentul ne adoptânduse
Se supune la vot proiectul de hotarare în forma inițială și se aprobă în unanimitate.
Se prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotararilor Consiliului Local pe luna februarie
2018.
La diverse d.na viceprimar răspunde d.lui Vălean Alexandru arătând că se vor realiza lucrări de
reparații la intersecția str. Salcâmului cu str. Bradului.
D.na viceprimar il roaga pe dl. Consilier Matiș Horea să explice datele cuprinse în tabelul
realizat de dânsul privind alocările de sume pentru unele activități culturale, plecând de la solicitarea
d.lui consilier Farcas Viorel de la ședința anterioară care a propus ca aceată discuție să se realizeze în
prezența d.lui Matiș Horea.
Dl. Consilier Matiș Horea menționează că nu este obligat să ofere ecplicații, materialul
respectiv fiind destinat doar d.lui primar, considerând că trebuie să se susțină mai multe alte activităti,
de exemplu festivalul Amigong pentru care a fost alocată doar suma de 500 lei și care are susținenera
liceului, menționând că trupa de teatru a obținut un premiu la Baia Mare iar un membru al trupei a fost
admis la IATC, arătând de asemenea că va propune acordarea unui premiu de excelență acestei
persoane. Menționeză că este nemulțumit că rezultatele obținute de Liceul Octavian Goga sunt
discutate în absența directorului care are dreptul la imagine.
D.na viceprimar menționează că tabelul cu activitățile scoase din context realizat de dl.
consilier Matiș Horea a fost transmis d.lui primar și sa regăsit pe masa de ședință pentru fiecare
consilier, considerând că trebuie purtate discuții privind conținutul acestui tabel.
D.șoara consilier Cozea Marinela este nemulțumită de modul de prezentare trunchiată doar a
unor activități culturale de către dl. Matis Horea în condițiile în care în plus față de cele 5 prezentate au
mai fost aprobare un număr de alte 20 de activități.
Dl. consilier Matiș Horea menționează că dorește să fie respectat iar acest material era doar
pentru dl. primar.
D.na viceprimar arată că inițial nu a presupus reaua credință a d.lui Matiș Horea când a
enumerat toate acțiunile maghiarilor și romilor și numai câteva pentru români, iar acum în acest
context crede că a fost intenționat demersul d.lui Matiș Horea, cum intenționat a fost faptul de a nu
trece în acest program și acțiunile și sumele aprobate pentru Centenatul Marii Uniri.
Dl. consilier Matiș Horea întreabă dacă d.na viceprimar nu susține Centenarul.
D.na consilier Giurgiu Marinela arată că orce situație prezentată a manifestărilor cultural
artistice trebuie să vizeze toate sumele și acțiunile si nu doar parțial care ar denatura sensul.
Dl. consilier Vălean Alexandru consideră că pe viitor nu ar mai fi trebui făcute diferențe pe
acțiuni întrucât pot apărea certuri, ceea ce nu este bine.
D.soara consilier Cozea Marinela menționează că pentru activitățile trupei de tratru Amigong
pot fi alocate sume suplimentare dacă acestea sunt solicitate.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedintă,
Buzaș Fekete Maria

Secretar,
Cozea Dan

