
                                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 31.01.2020, 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 13, consilieri absenți 2, Giurgiu Marinela, Vălean 

Alexandru.  

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 19.12.2019 și se aprobă în unanimitate. 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 23.12.2019 și se aprobă în unanimitate. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 10.01.2020 și se aproba in unanimitate. 

Se supune la vot procesul verbal al sedintei din data de 15.01.2020 și se aprobă în unanimitate. 

Dl. Secretar solicită introducerea pe ordinea de zi a încă 4 proiecte de hotărâri (proiect de 

hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 201/23.12.2020, în 

sensul înscrieri pe cadastralul  nr. 53783 din Huedin, str. Câmpului nr. 2, Jud.Cluj, a suprafeței corecte 

de 6550 mp., în loc de 6650 mp., proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de  organizare 

a licitației competitive cu strigare cu pas prestabilit, organizate pentru vânzarea imobilului 

(teren+construcții aferente), proprietatea S.C. TRANSIM S.A, a Caietului de sarcini privind 

organizarea licitației și aprobarea utilizării sumei obținute în urma vânzării imobilului (teren și 

construcții), proprietatea S.C. TRANSIM S.A, proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de 

îmbunătățire a eficienței energetice pentru anii 2019 - 2022, proiect de hotărâre privind aprobarea 

Convenției de Cooperare între Consiliul Local Huedin și Fundația Creștină Diakonia Cluj, privind 

prestarea serviciului de îngrijire medicală și socio - medicală la domiciliu pentru persoanele vârstnice, 

bolnave și/sau dependente din orașul Huedin și localitatea componentă  Bicalatu, cât și alte servicii 

sociale pentru categorii vulnerabile și aprobarea alocării unei sume în cuantum de 2.000 lei/ lună, pe 

perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, pentru susținerea desfășurării activității Fundației Creștine 

Diakonia Cluj). 

Se supune la vot ordinea de zi cu cele  4 proiecte și se aprobă în unanimitate. 

 Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de muncă și 

protecție socială privind aprobarea validării următorului supleant din Lista de supleanți a Partidului 

National Liberal - dl. Ciubotariu Cornel Florin în funcția de Consilier Local al Consiliului Local 

Huedin, în urma demisiei d.lui Andriescu Mihai. 

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

Dl. Ciubotariu Cornel Florin depune jurământul. 

 Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de cultură, culte 

învățământ, sănătate privind aprobarea transformării unui post de muncitor calificat I din meseria 

instalator, în muncitor calificat I în meseria lăcătuș mecanic, respectiv scoaterea la concurs a unui de 

îngrijitor de curățenie din cadrul Compartimentului Psihiatrie Cronici, post temporar vacant. 

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de  cultură, culte 

învățământ, sănătate,  privind  aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin, actualizat 

în baza prevederilor O.U.G nr. 162/2008, cu aplicare de la data de 01.01.2020. 

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



Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de muncă și 

protecție socială privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Orașului Huedin. 

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea 

teritoriului și urbanism privind aprobarea completării la art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

96/28.06.2019 privind implementarea proiectului ”Inființare pistă de biciclete pe traseul căii ferate 

dezafectate Huedin – Sâncraiu - Călățele”, prin  introducerea lungimii traseului cu destinația de pistă 

de biciclete. 

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea 

teritoriului, urbanism privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui spatiu situat în incinta 

Primăriei Orașului Huedin, str.Horea , nr. 1, oraș Huedin,  jud Cluj, în suprafață totală de 1 mp., spațiu 

destinat amplasării unui automat de cafea. 

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea 

teritoriului, urbanism privind aprobarea închirierii în condițiile legii a unui spatiu situat pe domeniul 

public al orașului Huedin, P-ța Republici, nr. 8, jud Cluj, (lângă podul peste râul Domoș), în suprafață 

totală de 2 mp., pentru desfășurarea unor activități  comerciale.  

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

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de  cultură, culte 

învățământ, sănătate privind aprobarea desemnării unui reprezentant al Consiliului Local Huedin în 

Consiliul de Administraţie la Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin, în locul devenit vacant, ca urmare a 

demisiei d.lui Andriescu Mihai.   

D.șoara consilier Cozea Marinela propune în Consiliul de Administratie la Liceul Tehnologic 

Vladeasa Huedin pe d.na Nistor Mariana. 

In urma votului secret exprimar d.na Nistor Mariana a obținut 13 voturi pentru, fiind 

desemnată ca reprezentant din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație la Liceul 

Tehnologic Vlădeasa Huedin. 

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de cultură, culte 

învățământ, sănătate privind aprobarea desemnării unui reprezentant al Consiliului Local Huedin în 

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Huedin, în locul devenit vacant, ca urmare a 

demisiei d.lui Andriescu Mihai.  

D.șoara consilier Cozea Marinela propune ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de 

Administrație la Spitalul Orășenesc Huedin pe d.na Ghițea Eufemia. 

Dl.consilier Matiș Horea propune ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de 

Administrație la Spitalul Orăsenesc Huedin pe dl. Biro Lajos. 

Dl. consilier Biro  Lajor menționează că nu participă la  discutarea și votarea acestui proiect de 

hotărâre. 

In urma votului secret exprimat d.na Ghițea Eufemia obține 7 voturi pentru,  iar dl. Biro Lajos 

obține 5 voturi pentru din 12 consilieri prezenți, d.na Ghițea Eugemia fiind desemnată ca reprezentant 

al Consiliului Local în Consiliul de Administrație la Spitalul orășenesc Huedin. 

Dl.consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea 

teritoriului și urbansim privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

201/23.12.2020,  în sensul înscrierii pe cadastralul  nr. 53783 din Huedin, str. Câmpului nr. 2, Jud.Cluj, 

a suprafeței corecte de 6550 mp., în loc de 6650 mp. 

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



Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități 

economico – financiare privind aprobarea Regulamentului de  organizare a licitației competitive cu 

strigare cu pas prestabilit, organizate pentru vânzarea imobilului (teren+construcții aferente), 

proprietatea S.C. TRANSIM S.A, a Caietului de sarcini privind organizarea licitației și  aprobarea 

utilizarii sumei obținute în urma vânzării imobilului (teren și construcții), proprietatea S.C. TRANSIM 

S.A 

Dl. Cozea Dan acordă lămuriri cu privire la proiectul de hotărâre. 

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

 Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de muncă și 

protecție socială privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anii 2019 

– 2022. 

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

Dl.Consilier Schwarcz Tibor 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 prestarea serviciului de îngrijire medicală și socio - medicală 

la domiciliu pentru persoanele vârstnice, bolnave și/sau dependente din orașul Huedin și localitatea 

componentă  Bicalatu, cât și alte servicii sociale pentru categorii vulnerabile și aprobarea alocării unei 

sume în cuantum de 2.000 lei/ lună, pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, pentru susținerea 

desfășurării activității Fundației Creștine Diakonia Cluj. 

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

Se prezintă informarea cu privire la activitatea serviciului de asistență socială al orașului 

Huedin pe anul 2019.  

Se prezinta informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna 

decembrie 2019. 

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, 

      Schvarcz Tibor               Cozea Dan  


