
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  29.03.2019, 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 13, consilieri absenți 2 (Giurgiu Marinela, Farkaș 

Marius). 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 25.02.2019 și se aprobă în unanimitate. 

 Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a unui nou proiect de hotărâre  

privind aprobarea modificării art.1, lit.A, pct.4, lit.c din Hotărârea Consiliului Local nr. 199/20.12.2018 

privind stabilirea tarifului de închiriere a locurilor de parcare publice, cu barieră, din P.ța Republicii nr. 

39 -42, pentru persoane fizice 200 lei/an, pentru persoanele juridice 300 lei/an.  

 Se supune la vot ordinea de zi cu noul proiect de hotărâre și  se aprobă în unanimitate. 

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de 

administrație publică, de disciplină, muncă și protecție socială, privind aprobarea stabilirii cuantumului 

chiriei pentru apartamentele A.N.L destinate închirierii, situate în orașul Huedin, Aleea 1 Mai, 

respecitv str. Gheorghe Doja, pe anul 2019, începând cu data de 01.04.2019. 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de 

administrație publică, de disciplină, muncă și protecție socială, privind aprobarea instituirii unui tarif  

în cuantum de 50 lei/an pentru prestarea activităților de completare, verificare a datelor și completarea 

și eliberarea atestatelor de producător și carnetelor de comercializare, începând cu data de 01.04.2019. 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de 

administrație publică, de disciplină, muncă și protecție socială, privind aprobarea Insuşirii  Inventarului 

Bunurilor care aparțin  Domeniului Public al Oraşului Huedin la data de 31.12.2018.  

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de 

administrație publică, de disciplină, muncă și protectie socială, privind aprobarea reactualizării  

Planului de Analiză şi Acoperire  a Riscurilor la nivelul oraşului Huedin. 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activităti economico – financiare, privind aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor  SC 

Transim SA Huedin. 



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

  D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de  comisia pentru 

activitati economico–financiare privind aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Eco – Metropolitan Cluj în vederea negocierii și semnării, în numele și pe seama Asociației a unei 

convenții/ parteneriat cu un OTR. 

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

  D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru 

activităti economico – financiare, privind aprobarea stabilirii unor măsuri privind delegarea gestiunii 

activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ,, Sistem de management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj,, . 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru 

activităti economico – financiare, privind aprobarea modificării Anexi 1 la Caietul de sarcini al 

Serviciului de Salubrizare a localităţi. 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activităti economico – financiare, privind aprobarea Pocesului Verbal de inventariere nr. 

3719/DGA/SP/08.02.2019 și a listei de inventariere la data de 31.12.2018, a  bunurilor din domeniul 

public de pe raza orașului Huedin date în concesiune Companiei de Apă Someș SA Cluj,  prin Procesul 

Verbal nr. 9624/30.06.2006. 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism, privind aprobarea închirierii în condițiile 

legii a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului Huedin, str.Avram Iancu, nr. 3, în suprafață 

totală de 10 mp., spațiu destinat amplasării unei terase provizorii.  

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru 

amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu și turism, privind aprobarea închirierii în condițiile 

legii a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului Huedin, P.ța Republicii nr. 8, în suprafață totală  

9 mp., spațiu destinat amplasării  unei terase provizorii. 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru 

amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism, privind aprobarea închirierii în condițiile 

legii a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului Huedin, str.Avram Iancu, nr. 41,  jud Cluj, în 

suprafață totală 10 mp., spațiu destinat amplasării  unei terase provizorii. 

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



 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism, privind aprobarea închirierii în condițiile 

legii  a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului Huedin, P.ța Republicii nr. 39, în suprafață 

totală 15 mp., spațiu destinat amplasării  unei terase provizorii. 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism, privind aprobarea închirierii în condițiile 

legii a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului Huedin, P.ța Republicii nr. 8, în suprafață totală 

24,5 mp., spațiu destinat amplasării  unei terase provizorii. 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism, privind aprobarea închirierii în 

condițiile legii a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului Huedin, P.ța Republicii nr. 40 în 

suprafață totală 10 mp., spațiu destinat amplasării  unei terase provizorii. 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism, privind aprobarea închirierii  în 

condițiile legii  a unui spațiu situat pe domeniul public al orașului Huedin, str. Vladeasa, în suprafață 

totală 21 mp., spațiu destinat amplasării  unei terase provizorii. 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

cultură, culte, învățământ, sănătate, privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de asistent 

medical în cadrul Compartimentului  Psihiatrie Cronici, post regăsit la poziția 138  în Statul de Funcții, 

postul este pe perioada determinată, post cu  normă întreagă. 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru 

cultură, culte, învățământ, sănătate, privind aprobarea schimbării denumirii din Compartimentul de 

prevenire și control infecții nosocomiale, în  Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței 

medicale, și aprobarea Organigramei și Statului de Functii la Spitalul orășenesc Huedin. 

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

  D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru 

cultură, culte, învățământ, sănătate, privind aprobarea modificării art.nr.1, și art. nr. 4 din Hotărârea 

Consiliului Local nr. 24/2019, privind aprobarea  scoaterii la concurs a postului de medic specialist în 

specialitatea  Medicina Internă, Secția Medicină Internă, post temporar vacant, de la poziția nr. 8 din 

Statul de Funcții. Postul este cu normă întreagă, respectiv aprobarea scoaterii la concurs a postului de 

medic în specialitatea Cardiologie din cadrul Ambulatoriuui  - Cabinet Cardiologie, pozitia nr. 13 din 

Statul de Functii. Postul este cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată. 



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

  D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru 

cultură, culte, învățământ, sănătate, privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi temporar 

vacante, pe perioada determinată și transformarea unor posturi vacante pe perioada nedeterminata în 

cadrul Spitalului orășenesc Huedin. 

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

  D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru 

cultură, culte, învățământ, sănătate, privind aprobarea includerii în Programul/Proiect cuprinzând 

principalele activităţi culturale, artistice şi sportive propuse a se desfașura în  anul 2019 de/și prin Casa 

de Cultură Huedin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/25.02.2019, a manifestarii 

cultural artistice ,,PRODUS DE CLUJ ”, care se va desfășura în orașul Huedin în perioada 03 – 

05.05.2019. 

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

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism, privind aprobarea modificării art.1, lit.A, 

pct.4, lit.c din Hotărârea Consiliului Local nr. 199/20.12.2018, privind stabilirea tarifului de închiriere 

a locurilor de parcare publice cu barieră din P.ta Republicii nr. 39 – 42, pentru persoane  fizice/ 

juridice. 

 Dl. Secretar răspunde d.lui Andriescu Mihai, arătând că aceste tarife sunt valabile doar pentru 

această parcare și nu pentru toate parcările din oraș. 

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

 La diverse dl.Călătan Gheorghe arată că s-au aplicat sancțiuni contravenționale pentru  

proprietarii terenurilor din P.ța Victoeriei nr. 40, care au construit un gard împrejmuitor fără autorizație 

de construcție. 

 Dl. Sechei menționează că aceste persoane au continuat lucrările după ce sa interzis acest 

lucru. 

 D.na Viceprimar arată că Primaria a intreprins toarte demersurile amendând cele două 

persoane, urmând ca după aprobarea bugetului să se realizeze lucrări de amenajare a intrării în bloc.De 

asemenea arată că au fost transmise deja 2 scrisori de intenție cu privire la cumpărarea sau închirierea 

totală sau parțială a terenurilor, menționând că se încearcă rezolvarea problemei. Arată de asemenea că 

a fost la fața locului și a constatat ca exista suprafața liberă din incinta blocului. 

 Dl. Secretar acordă lămuriri suplimentare cu privire la situația acestor terenuri retocedate prin 

hotărâre judecătorească. 

 D.șoara consilier Cozea Marinela arată că terenurile în cauză sunt proprietate privată, Primăria 

va încerca să rezolve problema, un cuvânt de spus având și asociația de propiertari, dl.Sechei 

menționând că asociația nu a făcut nimic.  

 



 Dl. Călătan Gheorghe arată că  Poliția Locală a întocmit două procese verbale de sancționare 

pentru proprietarii celor două terenuri, care au construit gardul imprejmuitor fără autorizație de 

construcție, considerând că și cetățenii trebuiau să dicute cu cei doi proprietari, dl. Sechei menționând 

că a vorbit cu dl. Agrijan. 

 Dl. Călătan Gheorghe  menționează că acesta din urmă a dorit doar să pună stălpii fără să pună 

și gard însă a fost jignit. 

 Dl. Consiler Csudom Francisc arată că dl. Agrijan dorește să închirieze acest teren. 

 D.șoara consilier Cozea Marinela arată că momentan sunt discuții fiind o deschidere totală din 

partea primăriei în vederea rezolvării problemei. 

 Dl. consilier Matiș Horea  arată că terenul trebuie evaluat și nu se poate întinde la orce preț. 

 Dl. arhitect Haș Paul arată că pe schițele cadastrale nu apare lățimea aleei în jurul blocului, iar 

dl. Călătan Gheorghe menționează că va exista o dicuție cu dl. Primar pentru rezolvarea situației. 

 Dl. Secretar arată că trebuie verificat amplasamentul la limita de proprietate cu terenul deținut 

de dl. Trif. 

 Dl. Perțe Marius solicită sa nu fie inălțat trotuarul in derularea proiectului de amenajarea 

trotuarului in P.a  Victoriei.  

 Dl. Călătan Gheorghe mentionează că situația poate fi rezolvată, în proiectul de intrare în 

parcare de pe drumul național nu există cale de acces directă la aceste imobile. 

 Dl. Consilier Csudom Francisc consideră că spațiul verde ar trebui sa fie amplasat langa 

trotuar, dl. Călătan menționează că sunt unele restricții datorită proiectului aprobat de minister. 

 D.na Viceprimar arată că a fost la fața locului, apreciind că se poate asigura intrarea la aceste 

imobile prin unele modicări.  

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor 

Consiliului Local pe luna februarie 2019. 

 Dl secretar acordă lămuriri d.lui consilier Andriescu Mihai, arătând că tariful la salubrizare a 

fost majorat începând cu 01.03.2019, menționând că se va face o notificare în acest sens către operator. 

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

prezentul proces verbal.    

 

     Preşedinte de şedintă,                     Secretar, 


