
                                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 29.05.2020, 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 12.  
 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 29.04.2020 și se aprobă în unanimitate. 
 Se supune la vot ordinea de zi  și se aprobă în unanimitate. 
 Dl. Director Matiș Horea prezintă informarea cu privire la pregătirea și desfășurarea pregătirilor 
pentru examenele claselor a VIII- a, respectiv claselor a XII – a, arătând că școala este pregatită, atât din 
punct de vedere al dotării cu măști de protecție cât și a substanțelor dezinfectante, existând circuite de 
acces în unitatea de învățământ, separate pentru intrare – ieșire. 
 D.na Director Mariana Stîngă arată că și Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin este pregătit cu tot 
ce este necesar pentru desfășurarea cursurilor de pregătire și a examenelor  care se vor desfășura în 
perioada următoare, în deplină siguranță, menționând, la solicitarea d.șoarei Cozea Marinela că sunt 
suficiente cadre didactice pentru supravegherea păstrării distanțelor între elevi. 

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități 
economico – financiare, privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Huedin - sursa A,  pe trim.II.2020,  cu suma de 116.900 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 casării, scoaterii din gestiune și scăderea din evidențele 

contabile a unor bunuri degradate: - Aparatură de măsurare și control, mobilier, aparatură birotică, obiecte 
de inventar, licențe expirate și obiecte de inventar primite în folosință. 

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 bilanțului, contului de profit și pierdere al societăți SC Transim 

SA Huedin, aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2019 la SC Transim SA, aprobarea 
mandatarii reprezentantului Consiliului Local Huedin d.na Giurgiu Marinela, în Adunarea Generală a 

Acționarilor SC Transim SA, în vederea aprobării bilanțului, contului de profit și pierderi pentru anul 

2019 la SC Transim SA. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru, d.na consilier Giurgiu 

Marinela nu participa la vot. 

D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități 
economico – financiare, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transim SA Huedin 

pe anul 2020, aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Local Huedin, d.na Giurgiu Marinela, în 
Adunarea Generală a Actionarilor SC Transim SA pentru a vota Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC 

Transim SA Huedin pe anul 2020. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru, d.na consilier Giurgiu 

Marinela nu participa la vot. 
D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

amenajarea teritoriului și urbanism, privind aprobarea executării pe domeniul public al orașului Huedin, a 



lucrărilor necesare obiectivului: Realizare rețea de fibră optică pentru servicii de comunicații electronice, 

UAT Huedin, sat Bicalatu, de către RCS&RDS SA București - PL 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 

amenajarea teritoriului și urbanism, privind aprobarea concesionării bunurilor care alcătuiesc sistemul de 

alimentare cu apă/canalizare, aflate în anexa 1 Hotărârea Consiliului Local nr. 60/29 04 2020, proprietatea 
Orașului  Huedin,  judetul Cluj, către Compania de Apă Someș S.A. 

Din acest moment dl.consilier Vălean Alexandru participa la ședință. 
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 al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Orașului Huedin, privind o functie publică de polițist local, grad profesional principal (poziția 
nr. 59 în Statul de Funcții) în cadrul Serviciului Poliția Locală 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 constituirii comisiei de licitație competitivă cu 

strigare cu pas prestabilit, organizată în vederea vânzării unor imobile(teren și construcții), proprietatea 

SC Transim SA. 
Dl. Creț Daniel prezintă detalii cu privire la  intențiile de revitalizare a activității societății 

Transim SA, arătând  că proiectul de hotărâre vizează vânzarea unui imobil prin licitație publică cu 
participarea orcărei persoane interesate. Arată că există în intenție anveloparea clădirii fostei autogări și 
de asemenea amenajarea unei conducte de apă în perimetrul sediului societății din str.Câmpului, inclusiv 
amenajarea unei toalete. Menționează că societatea a încheiat anul 2019 cu profit. 

In urma votului secret exprimat proiectul de hotărâre se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Dl. Danciu Florin informează că a fost membru în Consiliul de Administratie al societății iar 

acum a fost desemnat și în comisia de licitație, întrebându-se dacă poate fi numit și în această comisie. 
D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

amenajarea teritoriului și urbanism, privind aprobarea revocării art. 3 din  Hotărârea Consiliului Local 

nr.64/29.04.2020,  prin care sa aprobat denumirea de Aleea Gyarmathi Zsigane pentru amplasamentul 
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. 
Dl.consilier Biro Lajos arată că s-au aprobat acordarea ca denumire de străzi și 4 nume pentru 

care nu sa cerut avizul comisiei județene, arătând că problema denumirii acestei străzi va fi în atenția 
Avocatului poporului. 
 Dl. Codea Dan arată că  trebuie solicitat avizul comisiei, aviz care este consultativ,  comisia 
având un termen de 60 de zile pentru soluționarea cererii de avizare. 
 D.na Tișe Mioara în calitate de proprietar al unui imobil situat pe această stradă, arată că 
împreună cu vecinii sunt români, unii consilieri fiind prezenți la fața locului să verifice acest aspect.     
Terenurile în cauză pe care sau construit fiind cumpărate de la fostul prorietar fam. Dezsi, proprietar care 
nu avea voie să vândă fără să creeze acces la teren, proprietar care  a păstrat drumul în proprietate ca să 
dea denumire acesteia. Menționează că fam. Dezsi i-a spus că nu pretinde o denumire pentru acest drum. 
Arată că dacă se dă o denumire acestei străzi,  toți locuitorii trebuie să-și schimbe actele de identitate, 
sconsiderând că denumirea de Aleea Victoriei este acceptată de locuitorii din zonă. Este nemultumită că 
denumirea aprobată inițial este greu de scris, locuitorii propunând ca denumirea străzii să fie ,, Aleea 
Victoriei,,  
 D.na viceprimar arată că discuția a fost deviată de la sensul proiectului de hotărâre care viza 
anularea hotărârii inițiale care a dat denumire străzii, aceasta nefăcându-se în urma reclamației depuse de 
locuitori, fiind un viciu de procedură, arătând că atunci când au stabilit denumiri de străzi nu s-a cerut 



părerea celor care locuiesc pe aceste străzi, și nu s-au numărat persoanele, maghiari sau români care 
locuiesc pe aceste străzi, apreciind că în secolul XXI nu este normal să se discute astfel de lucruri. Intrebă 
pe d.na Tișe dacă denumirea acestei străzi ar fi fost William Shakespeare sau Anton de Saint – Exupery,  
tot ar fi fost împotriva acestor denumiri. 
 D.na Tișe răspunde d.nei viceprimar arătând că și în această situație locuitorii ar fi fost împotriva 
acestor denumiri. 
 Cozea Marinela arată că proiectul de hotărâre vizează respectarea unei proceduri, iar proprietarii 
nu au pretenția de a se păstra numele de stradă.  
 D.na consilier Giurgiu Marinela arată că locuitorii au înscris în buletin adresa de ,,P.ța Victoriei. 
 Dl. Haș Paul menționează că este vorba de zona P.ța Victoriei iar numerele actuale de casă au fost 
date de la nr. 25 A, B, C etc., la mmentul respectiv fiind vorba despre un teren privat separat de stradă, iar 
P.ța Victoriei ca și stradă este diferită de noua stradă amenajată, casele existente au autorizație de 

construcție. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 8 voturi pentru și 5 voturi împotrivă Buzaș 

– Fekete Maria, Schvarcz Tibor, Biro Lajos, Dongolo Csaba, Gyorgy Istvan.  
 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de muncă și 

protecție socială, privind aprobarea numirii d.lui.Cozea Dan - Secretar General UAT Huedin - în calitate 
de tutore pentru numita Dodea Ileana, născută în data de 20.07.1953, având CNP 2530720120743 cu 

reședința pe raza UAT Huedin, str.Spitalului, nr.40, jud.Cluj, persoană cu handicap în prezent internată la 

Spitalul Orășenesc Huedin în cadrul Compartimentului Psihiatrie Cronici. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 

             Se prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna aprilie  
2020.  
 La diverse dl. Primar informează că a început construcția efectivă la investiția aducțiunii gazului 
metan pe străzile din orașul Huedin, proiect în valoare de cca. 20 milioane Euro, pe baza Studiului de 
Fezabilitate întocmit, arătând că rețeua va avea o lungime de 35,5 km, urmând ca în fiecare săptămână să 
se comunice graficul de lucrări pe săptămâna următoare, care vor fi comunicate  populației orașului. 

Informează că începând cu luna august 2020 vor începe lucrările la reabilitarea, respectiv 
extinderea rețelei de apă și canal, pe cca. 24 km de străzi, lucrări care vor impune săpături, contractul 
fiind semnat pe o perioadă de 18 luni. Cât privește gazul, abia după finalizarea tuturor rețelelor va fi 
efectiv operațională investiția. Menționează că branșamentele la rețea se vor face doar pentru persoanele 
fizice prin firma care efectuează aceste lucrari. Pentru branșamente se va putea achita un avans de cca. 25 
– 30 %, lucrările efective la aceste branșamente realizandu-se, costurile fiind de cca, 2000 – 3000 lei, iar 
de la branșament până în casă conducta putând traversa curtea subteran sau aerian, contorul de gaz fiind 
furnizat gratuit. De asemenea firma care realizează rețeaua  studiază posibilitatea introducerii unui cablu 
cu fibră odată cu săpăturile  efectuate în vederea citirii automată a contorului. 

Menționează că firma în cauză va deține birouri pentru relații cu publicul după data de 
10.06.2020, considerând că branșamentele trebuie realizate chiar dacă nu toate familiile vor dori în acest 
moment să beneficieze de acest tip de energie,  constructorul estimând că va finaliza rețeua până la 1 
decembrie 2020 și vor duce o conductă până la actuala centrala termică din P.ța Republicii 8, în sensul 
rezolvării problemelor cu operatorul Serviciului de termie. Arată că, constructorul va lucra la amenajarea 
rețelei anterioare din oraș cu mai multe echipe. Intr-o altă ordinea de idei, informează despre începerea  
reamenajării locurilor de depozitare a gunoiului din zona blocurilor, sens în care au apărut unele 
nemulțumiri. Cât privește deschiderea totală a pieței, această măsură poate fi luată după ieșirea din starea 
de alertă, întrucât efectivul Poliției Locale în această perioadă se află în subordinea Poliției Naționale. 

Legat de mutarea definitivă a P.ței din str. B.N Antal la Târgul din str. Horea, o eventuală astfel 
de măsură va fi luată doar în baza unui referendum, fiind o problemă de interes general. A organizat o 
întâlnire a celor două firme care fac investitii la rețeaua de gaz respectiv rețeua de apă -canal, în idea de a 



lucra în același timp, respecitv în luna august, pentru reducerea disconfortului cauzat, în condițiile în care 
investițiile în rețeua de apă - canal vizează și alte patru comune din zona Huedinului. 

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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