
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  31.05.2019, 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 10, consilieri absenți 5(Buzas – Fekete Maria, Dongolo 

Csaba, Giurgiu Marinela, Schwarcz Tibor, Matis Horea). 

 Domnul Secretar Cozea Dan solicită alegerea președintelui pentru sedinta din data de 

31.05.2019 

Dl. Consilier Andriescu Mihai propune ca președintă de ședință pe d.șoara Cozea Marinela, 

propunere care se aprobă în unanimitate. 

Se supune la vot Procesul verbal al ședinței din data de 24.04.2019 și se aprobă în unanimitate.  

Se supune la vot Procesul verbal al ședinței din data de 09.05.2019 și se aprobă în unanimitate.  

Dl. Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a încă unui proiect de hotărâre privind 

aprobarea Panului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul,, Construire Biserica Penticostală Betania 

Huedin,, pe str. Târgului. 

 Se supune la vot ordinea de zi cu proiectul de hotărâre menționat și se aprobă în unanimitate.  

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

activitati economico – financiare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltueili pe anul financiar 

2019  la SC  TETAROM  SA Cluj.  

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

activitati economico – financiare privind aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al SC Transim 

SA Huedin pe anul 2019. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

activitati economico – financiare privind aprobarea bilantului si contului de profit si pierdere al 

societatii SC Transim SA Huedin si aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2018 la SC 

Transim SA, respecitv  aprobarea mandatarii reprezentantului Consiliului Local Huedin d.na Giurgiu 

Marinela, in Adunarea Generala a Actionarilor SC Transim SA, in vederea aprobarii bilantului, 

contului de profit si pierdere al societatii si al raportului auditorului financiar pentru anul 2018 la SC 

Transim SA. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 



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

activitati economico – financiare privind aprobarea executarii unor lucrari la reteaua de canalizare 

pluviala pe unele strazi din orasul Huedin, respectiv constructii de deversoare, extindere respectiv 

reabilitare retele pe unele strazi din orasul Huedin. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

activitati economico – financiare privind aprobarea aprobă casarea,  scoaterea din gestiune si scaderea 

din evidentele contabile a urmatoarelor bunuri: 

 - cărți degradate din biblioteca Liceului Teoretic O.Goga Huedin în valoare totală de 229,36 

lei.   

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

activitati economico – financiare privind aprobarea Contractarii serviciilor privind capturarea și 

gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza oraşului Huedin, respectiv alocarea sumei 23.000 lei fără 

TVA, în vederea constractării în condițiile legii a serviciilor privind capturarea și gestionarea câinilor 

fara stapan de pe raza orasului Huedin. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

activitati economico – financiare privind aprobarea  alocarii sumelor din bugetul local pe anul 2019 

cap.67.50.00/59.22 ,, Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei/Acțiuni cu caracter științific 

și social – cultural, pe anul 2019, în urma rezultatului selecției de proiecte consemnat în procesul 

verbal nr.4994/23.05.2019 al comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri  

nerambursabile ale bugetului local Huedin în anul 2019. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism,  privind aprobarea închirierii in condiții 

legii a terenului în suprafață de 6 mp, situat în  P-ța Republicii, nr 8,  (linga magazinul Profi), pentru 

amplasarea unui automat de lapte proaspat, a Caietului de Sarcini privind organizarea licitației si a  

conţinutului Contactului de închiriere. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism,  privind aprobarea rezilierii contractului nr. 

4225/04.06.2013 pentru amplasamentul in suprafata de 12 mp., situat în P.ța Republicii nr. 8, (lângă podul 

peste râul Domoș), începând cu data de 01.06.2019, aprobarea închirierii în condiții legii a amplasamentului  

în suprafață de 12 mp, situat în  P-ța Republicii, nr 8, jud. Cluj, (lângă podul peste râul Domoș) aprobarea 

Caietului de Sarcini privind organizarea licitatiei pentru inchiriarea spatiului si a continutului Contactului de 

închiriere a spaţiului. 



 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism,  privind aprobarea introducerii  în 

inventarul bunurilor care apartin domeniului public  al orașului Huedin,  a terenului în suprafata de 

1590 mp., avand o lungime de de 265 ml., cu destinatia de drum public –  ,, STRADA LALELELOR”, 

cu valoarea de inventar de 42415 lei.  

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism,  privind aprobarea executarii de lucrări pe 

domeniul public al orașului Huedin pentru obiectivul: ,,ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICA IMOBIL LOCUINTE IN ORASUL HUEDIN, PIATA REPUBLICII NR. 8, JUD. 

CLUJ “. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu si turism, privind aprobarea introducerii în 

inventarul bunurilor care apartin domeniului public  al orașului Huedin, a terenului în suprafata de 558 

mp., situat in P.ta Victoriei nr. 37, inscris in CF 1913 Huedin , nr. Topo 1162, 1163 cu destrinatia de 

alee (acces la blocurile de locuinte H3, H4 din P.ta Victoriei 38 - 40), cu valoarea de inventar de 

112000,00 lei. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

administratie publica, munca si protectie sociala,  privind aprobarea vanzarii  in conditiile legii a 

apartamentului detinut de d.na Ciulan Angela Veronica cu contractul de inchiriere nr. 5934/ 

01.08.2014, situat în orașul Huedin, str. P.ța Republicii nr. 39, Bl. A1, Sc. 2, etaj 1, Ap. 19, având o 

suprafață utila de 55,97 mp., aprobarea contractarii serviciilor de specialitate privind evaluarea 

locuinței situate în orașul Huedin, str. P.ța Republicii nr. 39, Bl. A1, Sc. 2, Ap. 19, având o suprafață 

utila de 55,97 mp., in vederea vanzarii acestuia, si imputernicirea d.lui. Primar al orasului Huedin Dr. 

Mircea Morosan pentru perfectarea in forma autentica a contractului de vanzare –cumparare al 

apartamentului mentionat la art.1. 

  Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

administratie publica, munca si protectie sociala,  privind aprobarea  modificării Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a grupurilor sanitare publice din orașul Huedin. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare 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 Panului Urbanistic de 

Detaliu pentru obiectivul,, Construire Biserica Penticostală Betania Huedin,, pe str. Târgului. 

La diverse d.na Sechei domiciliată în orașul Huedin la blocurile din P.ța Victoriei, solicită 

informații cu privire la amenajarea căii de acces spre bloc. 

Dl. Arhitect  Haș Paul acordă lămuriri, arătând că în această ședință a fost aprobat proiectul de 

hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a amplasamentului  destinat amenajării viitoarei căi de 

acces, atât pietonal cât și auto spre str. P.ța Victoriei. 

Dl. Secretar Cozea Dan arată de amenea că va fi amenajată calea de acces în cel mai scurt timp 

posibil după efectuarea demersurilor  procedurale în acest sens. 

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

Consdiliului Local Huedin pe luna aprilie 2019. 

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

prezentul proces verbal.    

 

      

Preşedinte de şedintă,          Secretar, 

Cozea Marinela         Cozea Dan  


