
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  30.01.2018, 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 14, consilieri absenți 1 d.na Buzaș – Fekete Maria.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 21.12.2017 și se aprobă în unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 05.01.2018 și se aprobă în unanimitate.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită  introducerea pe ordinea de zi a inca 2 proiecte de hotarare

privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru activitățile  sportive baschet, fotbal, tenis de câmp, în
sistem organizat  la Sala  de Sport  din P.ţa Republicii nr. 42 – 48 în anul 2018, și aprobarea închirierii
în condițiile legii, a utilajului (Mașina balotat presa KNL 120), număr de inventar 2100078, la un preț
de pornire a licitației de 350 lei/lună, a caietului de sarcini pentru organizarea licitației privind
închirierea utilajului și a conţinutului contactului de închiriere.

Se  supune la vot ordinea de zi cu încă 2 proiecte de hotărâre și  se aprobă în unanimitate.
Dl. Dinculescu Mircea din partea firmei care ralizează  PUG-ul orașului informează  despre

stadiul finalizării acestei lucrări, menționănd că în cursul anului 2018 va putea fi aprobat.
Arată  că  mai  sunt  unele  chestiuni  de  clarificat  privitoare  la  noul  intravilan  propus,  unele

porbleme privitoare la cartierul Cetatea veche, urmând să fie urgentat pe cât posibil emiterea avizelor,
până cel mai târziu în septembrie – octombrie, făcându-se totodată și consultarea publică pentru noul
P.U.G.

Dl. Primar menționează  că  sa făcut publicitate noilor prevederi propuse în noul PUG,
subliniind necesitatea ca în anul 2018 să fie aprobat prin H.C.L și avizat de Consiliul Judetean.

Dl. Consilier Matiș Horea este informat despre situația studiului istoric pentru str. BN Antal și
dacă această stradă este scoasă din zona protejată  în condițiile în care nu se mai respectă  arhitectura
veche, dl. Dinculescu menționând că se va mai discuta, nu s-a hotărât nimic în acest sens, opinand că
regulamentul pentru această stradă poate fi foarte avantajos, în aceaiași situație fiind și str. Horea.

Dl. Primar menționează  că  zona de construcție a viitorului magazin LIDL nu este zonă
protejată avizele fiind greu de obținut iar investiții mai mari nu se pot realiza, menționând că trebuie
făcute toate eforturile pentru urgentarea finalizării lucrărilor la P.U.G și respectiv aprobarea acesteia
prin H.C.L, aspecte subliniate și de d.șoara Cozea Marinela. De asemenea dl Primar informază despre
numarul de avize necesare pentru investiția în aducțiunea gazului.

Dl. Dinculescu menționează că în  cel mai scurt timp se va definitiva limitele intravilanului și
va fi supus aprobării Consiliului Local prin Hotarare de Consiliul Local.

Dl.Consilier  Matiș  Horea  -  Dorin  prezintă  proiectul  de  hotărâre  avizat  de  comisia  pentru
activități economico – financiare privind aprobarea introducerii în Inventarul Domeniului Public al
Oraşului Huedin, la poziție nouă bunul cu denumirea" Teren parc str. Avram Iancu, în faţa Bisericii
Greco – Catolice" și a valorii de inventar, lămuriri acordând dl. Primar care arată că au fost discuții cu
biserica Greco Catolică, menționând că pe terenul liber fiind posibilă construirea unei toalete publice.

Dl. Consilier Matiș Horea -Dorin acordă  lămuriri suplimentare cu privire la perioada cand a
fost aprobată construirea lăcașului bisericii Greco  Catolice pe acest amplasament.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș Horea - Dorin prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de comisia

de muncă și protecție sociala privind aprobarea transformarii postului de la poziția nr. 36 din Statul de
functii  al primariei orașului Huedin, din post vacant, în post ocupat, pe perioada nedeterminată.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș Horea - Dorin prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de comisia

de muncă  și protecție sociala privind aprobarea modificării Statului de Functii al Aparatului de
Specialitate al Primarului orașului Huedin prin transformarea a 3 funcții publice în vederea promovării
acestora în grad profesional imediat superior.



Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș Horea - Dorin prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de muncă și

protecție sociala privind aprobarea Organigramei  și Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al
Primarului orașului Huedin.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș Horea - Dorin prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  de munca si

protectie sociala privind repartizarea apartamentului (locuință  A.N.L) situat în orașul Huedin, str.
Aleea 1 Mai, nr. 10, ap. 1, jud. Cluj, d-nei Spătar Andreea Loredana, care se regăsește la poziția nr. 5
din lista de priorități.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș Horea - Dorin prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de munca si

protectie sociala privind repartizarea apartamentului (locuință  A.N.L) situat în orașul Huedin, str.
Aleea 1 Mai, nr. 10, ap. 1, jud. Cluj, d-nei Spătar Andreea Loredana, care se regăsește la poziția nr. 5
din lista de priorități.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș Horea - Dorin prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de munca si

protectie sociala privind repartizarea apartamentului (locuință  A.N.L) situat în orașul Huedin, str.
Aleea 1 Mai, nr. 10, ap. 9, jud. Cluj, d. Lui Torok Lucian Ștefan, care se regăsește la poziția nr. 6 din
lista de priorități.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș Horea - Dorin prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de munca si

protectie sociala privind repartizarea apartamentului (locuință  A.N.L) situat în orașul Huedin, str.
Gheorghe Doja „ nr. 5A, ap.1, jud. Cluj, d.nei Bușilă Voicuța, pozitia nr. 7 din lista de priorități.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea modificării și
completârii anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 24.11.2017, a capitolului VIII, art. 12,
alin. 5, punctul 3 și armonizarea cu H.C.L nr. 181/21.12.2017, după cum urmează:

- punctul 3 - teren domeniu public destinat amplasării de terase comerciale pe o perioada de cel
putin un an la tariful de 0,35 lei/mp/zi;

- punctul 3.1 - teren domeniu public destinat amplasării de terase comerciale pe o perioadă mai
mică de  un an,  la tariful de 0,5 lei/mp/zi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin 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 Republici, nr. 8, jud Cluj, (lângă
podul peste râul Domoș), în suprafață totală  de 8 mp., spațiu destinat amplasării  unei construcții
provizorii tip terasă, aprobarea Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației, si a modelului
Contactului de închiriere a spaţiului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea modificării Actului
Constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a județului Cluj, Inființarea
Sistemelor  de  Transport  și  Distribuție  a  Gazelor  Naturale,  prin  modificarea  Actului  Adițional  nr.
1/23.09.2002, modificari ce vor viza reprezentanții membrilor Asociației în Adunarea generală,
aprobarea demersurilor necesare pentru dizolvarea și lichidarea Asociației pentru Dezvoltarea
Infrastructurii Locale a Județului Cluj, Înființarea  Sistemelor  de Transport și Distribuție a Gazelor
Naturale și numirea unei persoane care să efectueze toate demersurile necesare procedurii de lichidare
și dizolvare a asociatiei  pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judetului Cluj, Infiintarea
Sistemelor de Transport și Distribuție a Gazelor Naturale, în persoana consilierului juridic Anca
Cosmina Rusu – Serviciul Juridic, Contencios  Administrativ, Arhivă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

amenajarea teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea executării de lucrări pe
domeniul public al orașului Huedin,  pentru obiectivul: ,,Rețea subterană  interurbana de fibră



optică  pentru furnizare de servicii de comunicații electronice, tronson Oradea – Cluj Napoca,
UAT Huedin,,.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

cultură, culte, invatamant, sănătate privind aprobarea Programului manifestărilor culturale, artistice şi
sportive, care vor fi organizate în anul 2018, de către sau prin Casa de Cultură Huedin.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru

cultură, culte, invatamant, sănătate privind aprobarea actualizării componenţei Consiliului Comunitar
Consultativ la nivel local, constituit din oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici,
consilieri locali, poliţişti, expert rom.

Dl. secretar solicita introducerea unui amendament privitoare la componenta acestei comisii ,
fara reprezentantul Centrului de Plasament intrucat aceasta structura nu mai functioneaza in forma
anterioara.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

cultură, culte, învățământ, sănătate privind aprobarea prelungirii Parteneriatului educativ  între
Consiliul Local Huedin  şi Asociația ,, Actived 2013 Huedin”, pe  anul 2018, pentru realizarea unor
activităţi educative, cultural - artistice, tehnico – aplicative și sportiv – turistice,  în rândul tinerilor din
învățământul preuniversitar din orașul Huedin.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru

activități economico – financiare privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a utilajului (Mașina
balotat presa KNL 120), număr de inventar 2100078, la un preț de pornire a licitației de 350 lei/lună, a
Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea utilajului (Mașina balotat presa
KNL 120), și a conţinutului Contactului de închiriere a utilajului.

 Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
 Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru

cultură, culte, invatamant, sănătate, privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru activitățile  sportive
baschet, fotbal, tenis de câmp, în sistem organizat  la Sala  de Sport  din P.ţa Republicii nr. 42 – 48, pe
anul 2018, lamuriri suplinentare acordând dl primar care menționează că cei care practică sporturile în
aceste săli trebuie să plătească, întrucât trebuie acoperite cheltuielile de întreținere și funcționare a sălii,
iar în anul 2019 urmează să se  facă un calcul privitor la rentabilitatea funcționării sălii, inclusiv pentru
clădirea fostei Policlinii.

Se prezintă informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna decembrie 2017.
La diverse dl. Consilier Matiș  Horea informează  despre activitatea comisiei de ordine și

siguranța publică  de la nivelul orașului și regulamentul de funcționare a acestei comisii, aspecte
reiterate și de d.șoara consilier Cozea Marinela.

Dl Primar informează despre stadiul pregătirii noului buget pe anul 2018, urmând să ajungă în
atentia consilierilor cât mai repede după primirea defalcărilor pe trimestre de la Ministerul Finanțelor
Publice, proces de elaborare a bugetului care se va desfășura la fel ca în fiecare an,  printr-o ședință
comunicată comisiilor de specialitate iar ulterior votul final într-o ședință extraordinară. Menționează
că, Consiliul Județean Cluj are ședință de aprobare a bugetului la data 31.01.2018 când vor fi aprobare
cotele de finanțare către UAT-uri.

Informează de asemenea despre faptul că s-a depus o cerere de finanțare de 15,5  miliarde în
condițiile în care în anul  2017 a fost alocată suma de 11,5 miliarde.

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

 Preşedinte de şedintă,                 Secretar,
Prof. Matiș Horea - Dorin   Cozea Dan


