
                                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 29.04.2020, 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 15.  

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 27.03.2020 și se aprobă în unanimitate. 

 Dl. Secretar Dan Cozea solicită introducerea pe ordinea de zi a încă 3 proiecte de hotărâri 

(proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local de venituri și cheltuieli – Sursa A pe 

trim.II  2020,  cu suma de 176.400 lei, proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării  bugetului  

local de vnituri și cheltuieli – Sursa A,  pe anul 2020, cu suma de 37.000 lei, proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului local de venituri proprii și subvenții – sursa E pe anul 2020). 

 Se supune la vot ordinea de zi cu cele  3 proiecte de hotărâri noi, și se aprobă în unanimitate. 

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

activități economico – financiare privind aprobarea contului de execuție bugetară a bugetului local pe 

Secțiunea de Funcționare și Secțiunea de Dezvoltare a orașului Huedin la data de 31.03.2020. 

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 impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 

fiscal 2021 la nivelul orașului Huedin, aprobarea tarifelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 la nivelul 

orașului Huedin, și aprobarea  majorării cu cota adițională de 5 % a impozitelor/taxelor pe clădiri, teren 

și auto. 

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

Marinela  nu a participat la vot.  

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

amenajarea teritoriului și urbansim, privind aprobarea înregistrării în domeniul privat al orașului 

Huedin al terenului înscris în C.F 53734 – Huedin, având categoria de folosință de ,,drum,, cu o 

suprafață de  617 mp, L = 142.77 ml, cu o valoare de 7763 lei, aprobarea trecerii din domeniul privat al 

orașului Huedin în domeniul public al orașului Huedin al terenului înscris în CF 53734- Huedin, 

aprobarea denumirii terenului (drum) situat în P.ța Victoriei (în spatele Bisericii Ortodoxe) înscris în 

CF 53734- Huedin, cu o suprafață de 617 mp, L= 142.77 ml., de – Aleea Gyarmathy Zsigane. 

Dl. consilier Fărcaș Viorel, la solicitarea persoanelor care domiciliază pe această stradă, 

propune ca denumire ,, Aleea Victoriei,, . 



D.na Viceprimar menționează că cele două persoane cărora le-au aparținut terenurile pe care au 

fost edificate construcțiile de pe această stradă au solicitat ca denumirea să fie cea din proiectul de 

hotărâre.  

 Dl. Consilier Matiș Horea menționează că înainte pe această alee exista o casă memorială care 

a aparținut persoanei  a cărui nume este trecut în proiectul de hotărâre, menționând că d.na Gyarmathy 

Zsigane este o personalitate a orașului. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi pentru și un vot împotrivă ( 

Farcas Viorel). 

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

amenajarea teritoriului și urbanism privind aprobarea introducerii în inventarul bunurilor aparținând 

domeniului public al orașului Huedin, a extinderilor rețelelor de canalizare pluvială pe str. Tăbăcarilor, 

str. Molidului și str. A.Iancu, lucrări realizate în anul 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 și urbanism privind aprobarea rectificării unor poziții din Inventarul bunurilor 

ce aparțin domeniului public al orașului Huedin, în urma documentației cadastrale întocmite pentru 

înscrierea în C.F a unităților școlare și a unor parcuri din orașul Huedin, din care rezultă că există 

diferențe între descrierea imobilelor și suprafețele terenurilor aferente acestora. 

Dl. Secretar Cozea Dan răspune d.nei Giurgiu Marinela arătând că în proiectul de hotărâre sunt 

trecute valorile de inventar.  

Dl. Primar acordă detalii suplimentare, arătând că suma alocată Spitalului orășenesc Huedin va fi 

folosită pentru achiziționarea de materiale sanitare în contextul pandemiei cu coronavirus, menționând 

că pentru acordarea acestei sume s-au alocat sume prevăzute în buget pentru alte activități, inclusiv 

cele prevăzute pentru activități derulate în domeniul cultural, artistic, religios sau sportiv. 

 Răspunde d.lui Biro Lajos arătând că toate sumele pentru  activitățile prevăzute a fi desfășurate 

în prima parte a anului, vor fi transferate către 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 de muncă și 

protecție socială privind aprobarea modificării Statului de Funcții din Aparatul de Specialitate al 

Primarului Orașului Huedin, prin vacantarea postului regăsit la pozitia nr. 13, urmare a decesului 

salariatului, începând cu 13.04.2020. 

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

Dl. consilier Matiș Horea solicită păstrarea unui moment de reculegere pentru cel care a fost 

Vincze Csaba. 



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

culte, învățământ, sănătate privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea procedurii de evaluare 

anuală a activității managerului 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 

activități economico – financiare privind aprobarea rectificării Bugetului Local Local de Venituri 

proprii și subvenții – sursa E pe anul 2020. 

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 

activități economico – financiare privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltueli 

pe anul 2020– sursa A cu suma de 37.000 lei. 

 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 

activități economico – financiare privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltueli 

pe trim. II 2020 – sursa A cu suma de 176.400 lei. 

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

           Se prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna martie 

2020.  

  

La diverse dl. consilier Schvarcz Tibor informează despre donarea îndemnizației se ședință pe 

o lună de către  dânsul și de către dl. Dongolo Csaba,  Spitalului orășenesc Huedin. 

Dl. primar prezintă situația măsurilor luate privind protecția împotriva virusului, menționând 

că și a doua asistentă medicala de la Spitalul orășenesc urmează să fie externată. Informează despre 

situația unui nou caz confirmat cu coronavirus care a fost deja transferat la Spitlaul de Boli 

Infectionase Cluj, persoană la care soția îi lucrează la Spitalul orășenesc Huedin, procedându-se în 

consecință la testarea tuturor persoanelor cu care această asistentă medicală a ajuns în contact, pentru 

primele 8 asistente rezultatul testelor fiind negativ. Informează că în momentul de față în oraș mai 

există 9 persoane izolate la domiciliu iar la Hotelul Montana nu mai este nici  o persoană carantinată.  

In legatură cu unele discuții apărute în spațiul public,  privitoare la situația parcului din fața 

bisericii Greco Catolice, arată că noile amenjări ce urmează a fi realizate vor fi tot spații verzi, 

plantându-se și copaci, urmând ca atât la biserica Greco Catolică cât și la Judecătoria Huedin să se 

creeze o vizibilitate mai bună decât înainte.  

Cât privește spațiile verzi din oraș în anul 2019 au fost plantați un număr de 150 copaci iar 

până în prezent în anul 2020 au fot plantați 100 copaci. Solicită d.lui consilier Matiș Horea să prezinte 

informații corecte pe pagina dânsului de facebook, să nu dezinformeze cu privire la lucrările ce 



urmează a fi realizate pe str. BN Antal, respectiv efectuându-se  lucrări pe ambele părți atât pentru  

rețeaua de gaz și pentru canalizare, urmând să se mute piața temporar până la terminarea lucrărilor la 

rețelelor de apă canal și gaz. 

 In ceea ce privește investiția în rețelele interioare pentru gaz, arată că a fost deja predat 

amplasamentul și vor începe lcrările la viitoarea stație de distribuție, urmând ca în maxim 3 – 4 luni să 

fie montată deja centrala pentru transfer, iar lucrările pentru rețeua interioară urmează să primească 

avizul A.N.R.E în cel mai scurt timp, după care vor începe efectiv lucrările de montaj ale conductelor. 

 Menționează de asemenea despre măsurile ce trebuie luate după data de 15 mai când este 

posibil că purtarea măștilor să devină obligatorie, urmând să se stabilească măsurile de protecție pentru  

elevii de clasa VIII, respecitv clasa a XII  care urmează să vină la școală în vederea susținerii 

examenelor finale. 

  Informează despre reducerea salariilor atât în cadrul Primăriei  cât și Consiliul Județean Cluj,  

prin neplata a 2 zile de muncă pentru luna aprolie 2020 urmând că măsura să poată fi repetată și 

ulterior,  fapt ce va duce și la diminuarea îndemnizațiilor consilierilor pe luna aprilie. Arată că după 

iesirea din pandemie se vor efectua lucrări de amenajare în zona blocurilor la platformele de depozitare 

a gunoiului menajer, fiind posibilă la renunțarea unor investiții. Informază despre o campanie de 

încasare a impozitelor locale după data ieșirii din starea de urgență întrucât veniturile din impozite și 

taxe au scăzut drastic în ultima perioadă. 

Informează despre situația derulării Serviciului de salubrizare de către operator,  în condițiile 

în care există probleme de întârzieri la plata acestor servicii,  atât din partea populației cât și a agenților 

economici. 

Dl. Consilier Farckaș Marius din partea Asociatiei Anima Templi menționează că la sfârșitul 

săptămânii se va derula activitatea de dezinfectare a străzilor. 

 Dl. Primar menționează că în săptămâna următoare datei de 1 Mai,  pe durata a 3 zile (joi- 

sâmbătă) se va derula activitarea de dezinfecție a scărilor de blocuri.  

D.na Viceprimar apreciază inițiativa celor doi consilieri de la U.D.M.R,  arătând că dânsa nu 

încasează îndemnizația de consilier local, arătând că din partea U.D.M.R a fost donat câte un pachet 

sanitar medicilor de familie din orasul Huedin  și  Localitatea Poieni. 

Dl. Primar  arată că și dânsul a donat suma de 1000 lei în contul Spitalului Orășenesc Huedin 

Arată că la prima rectificare din luna iunie 2020 se va renunța la unele investiții prevăzute 

inițial în buget, arătând că lucrările prevăzute la Liceul  O.  Goga Huedin,  urmând să se realizeze în 

lunile iulie – august. 

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

prezentul proces verbal. 

     
 Preşedinte de şedintă,          Secretar General UAT Huedin, 
      Cozea Marinela               Cozea Dan  
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