
                                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 31.07.2020, 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, consilieri absenți 3 dl.Vălean Alexandru, Fărkaș 

Marius,  Giurgiu Marinela.  

 Dl. Secretar Dan Cozea supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 13.07.2020 cu un 

amendament și se aprobă în unanimitate. 

 Dl. Secretar Dan Cozea propune introducerea pe ordinea de zi a unui  proiect de hotărâre privind 

aprobarea achiziționării  a 700 litri combustibil (motorină) pentru efectuarea lucrărilor de decolmatare a 

iazului apelor pluviale în zona străzii Lăutarilor, de decolmatare a materialului aluvionar depus în zona  

stației de epurare care îngustează secțiunea de scurgere a apei pe Valea Crișului  Repede, lucrări care vor 

fi executate de  către A.B.A Crișuri Oradea.       

 Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.    

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

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

Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 30.06.2020 sursa A.

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de muncă și 

protecție socială, pentru aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Orașului Huedin, privind unele posturi din compartimentul Executări Silite, Biroului Cadastru 

și Registru Agricol, respecitv dîn cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor  

Huedin.            

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de muncă și 

protecție socială privind aprobarea revocării H.C.L nr. 137 din 24.09.2010 privind aprobarea repartizării 

locuinței sociale, locuință situată în orașul  Huedin, str. Fildului, nr. 59, ap. 8, jud. Cluj, d- lui Boroș 

Tiberiu, respectiv aprobarea repartizării locuinței sociale situată în orașul Huedin, str. Fildului nr. 59, 

ap.5, jud. Cluj, d-lui Boroș Tiberiu.        

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru cultură, 

culte, învățământ, sănătate privind aprobarea închirierii în condițiile legii, a unor spații situate în incinta 



Policlinicii Huedin, etajul II, corp B, str. P-ța. Victoriei, nr. 6-8, oraș Huedin,  jud. Cluj, în suprafață totală 

22.6 mp. aprobarea  Caietului de Sarcini pentru organizarea licitației privind închirierea spaţiului  

solicitat, respectiv conţinutul Contactului de închiriere a spaţiului.    

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

 Din acest moment dl.consilier valean Alexandru participa la ședință.   

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

amenajarea teritoriului și urbansim, privind aprobarea amplasării  pe terenul înscris în C.F 53761 Huedin, 

situat administrativ în curtea imobilului (fosta Policlinică), P.ța Victoriei nr. 6 – 8,  teren aparținând 

Statului Roman în administrarea operativă a Consiliului Local Huedin, a bustului Dr. Pașca Vasile, 

monument care va fi realizat prin contribuția și susținerea  Clubului Rotary Huedin.  

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

amenajarea teritoriului și urbansim, privind aprobarea transmiterii imobilului teren și a construcțiilor 

înscrise în C.F nr. 50908 Huedin -imobil și clădire, aflate în proprietatea Statului Român și administrarea 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Cluj, și a imobilelor inscrise în C.F nr.51068 

Huedin - construcții anexe aflate în proprietatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului 

Cluj,  pe terenul aflat in proprietatea orașului Huedin, din domeniul Public al Statului și administrarea 

M.A.I - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Avram Iancu,, al Județului Cluj, în domeniul public al 

orașului Huedin.          

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

amenajarea teritoriului și urbansim, privind aprobarea solicitării transmiterii imobilelor teren în suprafață 

de 7700 mp., situate administrativ în orașul Huedin, P.ța Victoriei nr. 6–8, jud. Cluj, din domeniul Public 

al Statului  și administrarea operativă a Consiliului Local Huedin, în domeniul public al orașului Huedin.

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

amenajarea teritoriului și urbansim, privind aprobarea suprafeței înscrise în C.F 51875 Huedin de la 5842 

mp., la 4789 mp., conform măsurătorilor realizate, și înscrierea  în Cartea Funciară construcțiile existente 

pe acest teren – Baza sportivă (ștrand), si aprobarea diminuării suprafeței înscrise în C.F 50145 Huedin de 

la 12251 mp., la 11482 mp., conform măsurătorilor realizate, și înscrierea în Cartea Funciară construcțiile 

existente pe acest teren – Scena spectacole.       

 Dl. Cozea Dan  accordă lămuriri privitor la  situația cadastrală.    

 Dl. Consilier Lazea Constantin menționează că se abține la vot, întrucât consideră că este o 

diferență prea mare între suprafața initială și cea rezultată după măsurătorile topografice effectuate de 

către expert autorizat. 



 Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi pentru și o abținere dl. Lazea 

Constantin.           

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru cultură, 

culte,  învățământ, sănătate privind aprobarea alocării sumei de 1.000 lei, din bugetul Consiliului Local pe 

anul 2020, pentru premierea  elevelor - Coblișan  Antonia și Marc Alexia Roberta de la Liceul Teoretic,, 

Octavian Goga” Huedin, (cu câte 500 lei pentru fiecare),  care au obținut nota 10 la examenul de Evaluare 

Națională la clasa a VIII- a în anul 2020.        

 Dl. Consilier Matis Horea arată că suma alocată este potrivită.    

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare privind aprobarea achizitionarea a 700 litri de combustibil (motorină), 

pentru efectuarea lucrărilor de decolmatare a iazului apelor pluviale în zona  străzii Lăutarilor, de 

decolmatare a materialului aluvionar depus în zona  stației de epurare care îngustează secțiunea de 

scurgere a apei pe Valea Crișului  Repede, lucrări care vor fi executate de  către A.B.A Crișuri Oradea.

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

 Se prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului Local pe luna iunie 2020 

fiind un număr de 10 hotărâri de la nr. 76 la nr. 85.      

 La diverse dl. Consilier Matiș Horea arată că în zona internatului pe latura de sud – vest a 

gardului, este necesară tăierea unei crengi a unui copac.      

 Dl. Cozea Dan  menționează că problema a fost deja rezolvată.    

 Dl. Consilier Lazea Constantin solicită prezentarea unei informări cu privire la întocmirea noului 

Plan Urbanistic General.         

 Dl. Primar informează că a fost luată hotărâre în ședința Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență pentru deschiderea restului de piață care încă nu funcționa, condiționat cu limitarea accesului 

doar a persoanelor care au mască, apreciind că sunt luate toate măsurile necesare în vederea desfășurării 

activității la nivel corespunzator cu asigurarea condițiilor impuse pentru prevenirea infectări cu COVID 

19.            

 Răspunde de asemenea d.lui consilier Vălean Alexandru cu privire la situația celor două cazuri de 

infectare cu COVID 19. 

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

prezentul proces verbal. 

 

 

 

     

 Preşedinte de şedintă,          Secretar General U.A.T Huedin, 

   Resteman Florineta               Cozea Dan  


