ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN
PROCES - VERBAL

Încheiat azi 31.08.2018, 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 12, consilieri absenți 3 dl. Farkaș Marius, dl. Dongolo
Csaba, d.na Giurgiu Marinela.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 27.07.2018 și se aprobă în unanimitate,
mai puțin dl. Matiș Horea care se abține întrucât a lipsit de la ședință.
Dl. Secretar Cozea Dan solicită introducerea pe ordinea de zi a încă trei proiecte de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de ajutoare de urgență pentru înmormântare,
familiilor sau persoanelor aflate în situatie de risc datorită calamităților naturale (cutremure, incendii,
furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori, grindină, etc), proiect de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului local pe anul 2018 – Sursa A între capitole și aliniate, si proiect de hotărâre
privind aprobarea majorării prețului local pentru energia termică furnizată populației și agenților
economici de către SC Paulownia Green Internațional SRL, de la 189,32 lei + TVA (preț final
234,76 lei), la 247,74 lei + TVA ( preț final 294, 81 lei), începând cu data de 01.10.2018.
Se supune la vot Ordinea zi cu cele trei proiecte de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se prezintă informarile cu privire la pregătirea pentru începerea noului an școlar 2018 - 2019
de către unitățile de învățământ de pe raza orașului Huedin.
Dl. Consilier Matiș Horea acordă lămuriri cu privire la pregătirea Liceului Octavian Goga
pentru anul școlar 2018 – 2019 menționând că mai trebuie finalizate lucrările la băi. Menționează de
asemenea că planul de scolarizare pentru noul an scolar este realizat.
Dl. Primar solicita ca începând de anul viitor directorii unităților școlare, respectiv grădinite să
fie prezenți la ședință.
Se prezintă informarea cu privire la pregătirea cu combustibil pentru sezonul rece de către SC
Paulownia Green Internațional SRL.
Dl. Bicfalvi Martin – în calitate de director general SC PAULOWNIA GREEN SRL
menționează că Centrala Termică este pregatită pentru sezonul rece, nu sunt probleme, s-a achiziționat
necesarul de materie primă.
Informează că au fost demarate lucrările de extindere a rețelelor pentru branșare a complexului
comercial și a hotelului Vladeasa Huedin. Acordă lămuriri d.lui Andriescu Mihai cu privire la situația
rețelelor interioare de încălzire pentru Blocul A din P.ța Republicii nr.8.

Dl. Consilier Vălean Alexandru menționează că ar trebui schimbată toată rețeaua.
Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
economico – financiare privind aprobarea casării, scoaterii din gestiune și scăderea din evidențele
contabile, a unui număr de 354 cărți degradate de la Biblioteca Orășenească Huedin
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea organizării de evenimente sociale inclusiv a unor nunți, botezuri, mese festive și alte
evenimente de acest gen, la Sala de Nunți din cadrul Casei Tineretului Huedin, începând cu data
01.01.2020 până la orele 24,00 a zilei de organizare a acestora.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea executării de lucrări de ,,Reparații soclu și curățare statuie Avram Iancu,, situată în
parcul central al orașului Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor SC Transim SA Huedin, pentru
desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la cererea acționariatului majoritar – unitatea
administrativ teritorială – orașul Huedin.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie
și în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calității la Liceul Teoretic ,, Octavian Goga'' Huedin, pentru
anul școlar 2018- 2019.
D.na Viceprimar face propuneri pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație
astfel : Schvarcz Tibor, Șaitiș Cristina, Biro Lajos.
D.nii consilieri Biro Lajos și Schvarcz Tibor menționează că nu participă la discutarea și
votarea acestui proiect de hotărâre.
In urma vorului secret exprimat d.na Șaitiș Cristina obține 12 voturi pentru, Dl. Schvarcz Tibor
și dl. Biro Lajos obțin 11 voturi pentru, cei 2 consilieri nu au votat.
D.na Viceprimar propune desemnarea unui consilier în persoana d.nei Edveș Laura în Comisia
de Evaluare şi Asigurare a Calității la Liceul Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin, pentru anul școlar
2018- 2019.
D.na Edveș Laura menționează că nu participă la discutarea și votarea acestui proiect de
hotărâre.
In urma votului secret exprimat membrii Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administratie la Liceul Teoretic O.Goga sunt: Șaitiș Cristina, Schwarcz Tibor, Biro Lajos și d.na

Edveș Laura este desemnată cu 12 voturi pentru, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calitătii la
Liceul Teoretic O.Goga Huedin.
Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie
și în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calității la Liceul Tehnologic ,, Vladeasa'' Huedin, pentru anul
școlar 2018- 2019.
D.șoara Cozea Marinela propune ca din partea Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administrație la Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin pe dl. Andriescu Mihai și pe dl. Traica Nicolae.
Dl. Andriescu Mihai menționează ca nu participa la votarea acestui proiect de hotărâre.
In urma votului secret exprimat Dl. Traica Nicolae obține 12 voturi pentru și un vot nul, iar dl.
Andriescu Mihai 11 voturi pentru și un vot nul.
D.șoara Cozea Marinela propune din partea Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare
şi Asigurare a Calității la Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin pe dl. Bartha Cristian.
In urma votului secret exprimat dl. Bartha Cristian este desemnat cu 12 voturi.
In urma votului secret exprimat membrii Consiliului Local Huedin in Consiliul de
Administrație la Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin sunt dl. Traica Nicolae, dl. Andriescu Mihai.
Dl.consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local Huedin în Consiliul
de Administraţie la Grădinița cu PP ,, Prichindeii Veseli” Huedin, pentru anul școlar 2018 – 2019.
D.na Viceprimar propune ca membru în Consiliul de Administratie la Grădinița cu PP ,,
Prichindeii Veseli” Huedin pe dl. Benk Andrei.
In urma votului secret exprimat este desemnat cu 13 voturi pentru.
Dl. Andriescu Mihai propune reprezentantul Consiliului Local Huedin în CEAC la
Grădinița ,,Prichindeii Veseli,, pe d.șoara Cozea Marinela, care menționează că nu participă la
discutarea și votarea acestui proiect de hotărâre.
In urma votului secret exprimat d.șoara Cozea Marinela este desemnată în Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Grădinița cu PP ,, Prichindeii Veseli” Huedin, pentru anul școlar
2018 – 2019, cu 11 voturi.
In urma votului secret exprimat membrii Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administratie la Grădinița cu PP ,, Prichindeii Veseli” Huedin, pentru anul școlar 2018 – 2019 este
dl. Benk Andrei, cu 12 voturi, iar în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Grădinița cu PP ,,
Prichindeii Veseli” Huedin, pentru anul școlar 2018 – 2019 d.soara Cozea Marinela.
Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea majorarii prețului local pentru energia termică furnizată populației și agenților
economici de către SC Paulownia Green Internațional SRL, de la 189,32 lei + TVA (preț final
234,76 lei), la 247,74 lei + TVA ( preț final 294, 81 lei), începând cu data de 01.10.2018.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.

Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de ajutoare de urgență pentru înmormântare,
familiilor sau persoanelor aflate în situatie de risc datorită calamităților naturale(cutremure, incendii,
furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori, grindină, etc).
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. consilier Andriescu Mihai prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 – Sursa A între capitole și aliniate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na consilier Resteman Florineta prezintă informarea cu privire la îndeplinirile H.C.L pe luna
iulie 2018 ( de la nr. 112 la nr. 121) .
La diverse dl. Primar informează situația proiectelor aflate în derulare, arătând că pentru
amenajarea și asfaltarea drumurilor din Cetatea Veche (Bolic) au fost înscrise 8 firme la licitație,
semnându - se deja contractul și urmează să înceapă lucrările pe o perioadă de 2 ani, asfaltându- se 14
km drum, menționând firma câștigătoare și valoarea contractului.
Dl.Primar informează despre stadiul derulării Proiectului de Reabilitare a Ambulatoriului de
Specialitate al Spitalului Huedin în valoare de 3 milioane Euro - proiect european, urmând etapa
organizării licitației, și în luna noiembrie să se deruleze proiectul privind dotarea cu aparatură
medicală.
Cât privește aducțiunea gazului metan și concesionarea rețelelor interioare de distribuție, arată
că până în anul 2012 a fot adusă magistrala, iar în anul 2015 din cauza legislației a fost sistată
procedura concesionării rețelei de distribuție, procedura reluată ulterior prin organizarea de către
Ministerul Energiei a licitației pentru concesionarea distribuției gazului.
Informează că la această procedură a participat o firmă, urmând ca în 2 – 6 luni să se semneze
contractul pentru concesionarea rețelei. Informază pe d.șoara consilier Cozea Marinela arătând că
înainte de a începe lucrările pentru asfaltarea drumului la Cetatea Veche trebuie realizat proiectul
tehnic care poate fi întocmit în 30 de zile. Cât privește gazul metan, dacă contractul se va semna în
toamnă - iarnă poate fi realizat proiectul tehnic și lucrările să înceapă în primăvara următoare, totul
depinzând de firma câștigătoare. Informează pe dl. consilier Vălean Alexandru arătând că în cel mai
scurt timp posibil vor fi realizate lucrări de asfaltare atât în oraș cât și pentru zona străzii Bradului, de
către firma care a efectuat inițial lucrările, iar în caz contrar se va apela la o altă firmă care va executa
aceste lucrări din garanția de bună execuție aferentă contractului inițial. Cu privire la semaforizare
arată că s-au primit avizele de la Drumurile Naționale urmând ca în luna septembrie să înceapă
lucrările. Privitor la reralizarea investițiilor aferente rabilitării trotuarelor din zona fostei Policlinici,
P.ța Victoriei, Str. Pr. Aurel Munteanu, arată că încă nu au sosit avizele de la Drumurile Naționale deși
documentația a fost depusă la Minister încă din luna martie. Informează că au fost primite avizele
pentru WC- ul public din str. A. Iancu nr. 1, urmând ca lucrările să fie executate la nivel subteran,
costul lucrării în sine este destul de redus, costul final fiind influențat de T.V.A, proiectul tehnic și

Studiu de Fezabilitate. Solicită ca în perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019 consilieri locali să - și
manifeste dorința de a participa în vizită oficială în cele 5 orașe înfrățite cu orașul Huedin.
Dl. coonsilier Matiș Horea arată că ar dori să participe anul viitor în vizită în orașul Eniyng
Ungaria întrucât în anul 2019 se împlinesc 20 ani.
Dl. Primar solicită pe ședința viitoare propuneri din partea tuturor cu privire la Programul
manifestărilor cu ocazia Centenarului Marii Uniri, menționând că a fost alocată o sumă de 50 mii lei
pentru editarea unei cărți și a realizării unei plăci comemorative care va fi amplasată pe peretele
Catedralei din centrul orașului, urmând ca plata celor 50 cărți realizate să fie în luna octombrie 2018,
considerând că în programul preconizat în cinstea Marii Uniri putând să se regăsească și o defilare a
rezerviștilor din Huedin, considerând că trebuie realizat un spectacol omagial, fiind de părere că focul
de artificii de Revelion 2018 – 2019 s-ar putea realiza de 1 Decembrie.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Andriescu Mihai

Secretar,
Cozea Dan

