
                          R O M A N I A  
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AL ORAŞULUI HUEDIN                  

            

 

              P R O C E S  -  V E R B A L 

 

Încheiat azi 09.03.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare  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 15. 

 Dl. Secretar Dan Cozea supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 

26.02.2021 și se aprobă în unanimitate. 

 Dl. Secretar Cozea Dan supune la vot Ordinea de zi și se aprobă în unanimitate. 

Dl. Consilier Simplicean Horea – Dan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea   

numirii pe o perioada de 3 ani, a auditorului financiar SC GRADIENT SRL cu sediul în municipiul 

Cluj-Napoca, str. Decebal, nr.2, ap. 4,jud. Cluj, CIF RO 12945822, Număr de ordine în Registrul 

Comerțului J12/458/2000, reprezentată legal de către auditor financiar GROZA ALEXANDRU, în 

calitate de administrator al societății. Plata serviciilor prestate de către S.C. GRADIENT S.R.L în 

calitate de auditor financiar este condiționată de întocmirea rapoartelor de activitate și a situațiilor 

financiare la termenele prevăzute de legislația în vigoare,  mandatarea d.lui Matiș Calin Traian având 

calitatea de președinte al Consiliului de Administrație a SC Transim S.A Huedin, să semneze în 

numele și pentru SC Transim SA contractul de prestări servicii de audit cu societatea S.C. Gradient 

S.R.L și orice documente necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj și în fața tuturor organelor 

competente, având drept să reprezinte societatea în fața acestor organe, să îndeplinească toate 

procedurile legale. 

 Dl. Consilier Ciota Marius Iosif își exprimă nemulțumirea de selectarea ca auditor al acestei 

firme în condițiile în care aceasta a auditat societatea și anterior iar Raporul Curții de Conturi este 

dezastruos, considerând că această societate nu și-a îndeplinit corect atribuțiile în perioada 2016 – 

2019 și nu a constatat abateri ale conducerii SC Transim SA. 

 D.na Capota Ancuța menționează că firma a întocmit rapoarte de audit, unele dintre acestea 

având și probleme constatate la societate. 

 Dl. Consilier Simplicean Horea – Dan menționează că în proiectul de hotărâre se desemnează 

societatea care va realiza auditul.  

 Dl. Consilier Ciota Marius Iosif consideră că este nevoie de o firmă profesionistă care să 

realizeze auditul la SC Transim SA. Consideră că salariul directorului Transim de 9000 lei lunar este 

prea mare în condițiile în care cifra de afaceri a societății este de 20.000 lei/lună și situațiile 

financiare sunt dezastruoase, apreciind că SC Gradient SRL nu și-a făcut treaba. 



 Dl. Primar menționează că firma de audit este plătită de către SC Transim SA, în urma 

selecției ofertelor privind realizarea activității de audit, a fost aleasă oferta cea mai mică ca și preț 

fiind vorba despre un contract nou privind aceste servicii. 

 Dl. Consilier Ciota Marius Iosif consideră că firma în cauză ar fi trebuit întrebată cu privire la 

activitatea SC Transim SA. 

 Dl. Primar arată că salariul directorului SC Transim SA este mic în  comparație cu ce salarii 

sunt prevăzute de lege de a fi acordate. Mentionează că salariul acestui director nu poate depăși 

îndemnizația viceprimarului. 

 D.na Capota Ancuța menționează că salariul de 8.600 lei/lună este salariul brut. 

 Dl. consilier Simplicean Horea – Dan menționează că urmează să fie prezentă conducerea 

societății la următoarea ședință de consiliu după terminarea numirii membrilor în Consiliul de 

Administrație. 

 Dl. Consilier  Farkas Marius este de părere că plata firmei ce va realiza serviciul de audit 

poate fi condiționată de îndeplinirea acestor atribuții și întocmirea rapoartelor de activitate și a 

situațiilor financiare aferente, sens în care propune un amendament la proiectul de hotărâre.  

 Se supune la vot proiectul de hotărâre inclusiv amendamentul în cauză și se aprobă cu 13 

voturi pentru, 1 vot împotrivă Ciota Marius Iosif și o abținere Nicola Anamaria. 

 D.na Capota Ancuta  răspunde d.lui Ciota Marius Iosif cu privire la comunicarea statutului 

SC Transim SA arătând că acesta încă nu este actualizat cu ultimele modificări, urmând să fie 

comunicat ulterior. 

Dl. Consilier Simplicean Horea – Dan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Planului de Selecție - Componenta integrală - pentru desemnarea unui număr de trei membri ai  

Consiliului de administrație al SC SALUBRITERM SERV SRL, cu sediul în orașul Huedin, str. 

Horea, nr.1, Jud. Cluj. 

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

            Dl. Consilier Simplicean Horea – Dan prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea 

mandatului survenit în urma demisiei administratorului S.C.Transim S.A. dl. Simplicean Horea Dan, 

și mandatarea dl.Matiș Călin Traian având calitatea de președinte al Consiliului de administrație, 

desemnat în baza H.C.L nr. 9/29.01.2021, să semneze în numele și pentru SC TRANSIM SA, orice 

documente necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj și în fața tuturor organelor competente, 

având drept să reprezinte societatea în fața acestor organe, să îndeplinească toate procedurile legale. 

            D.na Capota Ancuta răspunde d.lui Ciota Marius cu privire la luarea în considerare a demisiei 

d.lui Simplicean Horea-Dan din funcția de membru în Consiliul de adminsitrație,  arătând că această 

demisie a fost depusă anterior. Răspunde de asemenea d.lui Ciota Marius-Iosif cu privire la faptul că 

în perioada următoare se va decide numărul membrilor în Consiliul de administrație, respectiv 3 – 5 

membrii.  

           Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere Ciota 

Marius Iosif. 

 Dl. Primar arată că Primaria în viitorul foarte apropiat va avea o inițiativă de voluntariat 

pentru curățenia orașului, stabilindu-se în principiu ziua de  27 martie 2021 care va fi o zi a curățeniei 

,până la data respectivă popularizându-se obligațiile ce revin fiecarui cetățean în ceea ce privește 

curățenia și păstrarea acesteia. Menționează că în momentul de față,  curățenia din oraș se realizează 



prin forțe proprii în condițiile în care firma care a realizat aceste servicii a reziliat contractul, 

menționând că este greu de găsit o nouă firmă care la un tarif de 12.000 lei /lună să poată realiza 

curățenia în oraș.           

 Dl Primar arată că vor avea discuții cu SC Salubriterm Serv SRL pentru a se vedea dacă 

această societate ar fi capabilă cu personalul pe care il deține să facă curățenie, urmând ca în data de 

27.03.2021 toți cetățenii orașului să fie angrenați în această activitate. Cât privește aprobarea 

bugetului pe anul 2021 prezintă calendarul de aprobare a acestuia în Connsiliul Local cu accent pe 

respectarea termenului de dezbatere publică a acestui buget, ulterior promulgării de președinte și 

publicării în Monitorul Oficial, arătând că până la aprobarea acestuia în Consiliul Local nu pot fi 

întocmite contracte de lucrări. Menționeză că bugetul va fi mai mic decât cel din anul 2020 în 

condițiile în care anul trecut abia a funcționat iar sumele rămase din economiile realizate vor fi 

folosiți în anul 2021, întrucât din calculele făcute pentru anul 2021 sumele provenind din taxe și 

impozite ajung doar pentru 3 – 4 luni, diferența urmând să fie primită de la stat. Din bugetul pe anul 

2021 urmează să fie cofinanțate și proiectele aflate în derulare, urmând ca 1.500.000 – 1.800.000 

rămânând de repartizat. Se preconizează a se realiza un Studiu de fezabilitate avand ca obiect 

drumurile neasfaltate, fiind vorba de 7 – 8 străzi din oraș iar la orce lucrare realizată cuantumul 

acesteia se măreste cu procentul din TVA. De asemenea informează despre intenția realizării unui 

proiect pe capitolul sport ce vizează baza sportivă din spatele fostei policlinici, unde sunt amenajate 

terenurile de sport, inclusiv amenajarea de vestiare dușuri și toalete, urmând ca după reanbilitare să 

fie organizate competiții sportive, iar după analiza bugetului urmând ca, consilierii să decidă ce 

lucrări se vor face în continuare. Apreciază inițiativele  consilierilor Achim Călin și Goga Oana 

Raluca, considerând că pentru orce inițiativă trebuie asigurate resursele de finanțare.  

 Dl. Primar mai menționează că pentru Sala de sport de la Liceul Octavian Goga, în urma unui 

control efectuat de Inspecția de Stat în Construcții, este necesară întocmirea unei documentații ce are 

ca obient verificarea stării  tehnice și de rezistență a acestei clădiri ce implică și realizarea unor studii  

geo, și dacă eventual sunt necesare lucrări de reabilitare a acesteia, expertiza în cauză costând cca. 

100.000 lei. Solicită consilierilor să înțeleagă restricțiile bugetare din acest an în condițiile în care 

trebuie cofinanțate multe investiții aflate în derulare, sumele pentru acest an fiind de cca. 1 milion 

euro iar valoarea totală a investițiilor aflate în derulare fiind de cca. 20 milioane euro, în condițiile în 

care Consiliul Județean Cluj nu mai poate acorda finanțări către UAT- uri. Răspunde d.lui Ciota 

Marius Iosif cu privire la derularea proiectului de reabilitare și renovare la Spitalul orașului Huedin  

arătând că urmează să fie organizată o nouă licitație în condițiile în care primele 6 licitații care vizau 

la pachet proiectul și execuția, nu s-au ținut din cauza lipsei ofertanților. Licitația s-a organizat pentru 

faza de proiectare urmând ca să se organizeze cea pentru execuția lucrărilor. Cât privește pista de 

biciclete,  urmează să se scoată la licitație execuția, o nouă licitație vizând achiziția tabletelor pentru 

școli, urmând ca din suma licitată să se asigure o cofinanțare de 2% din bugetul local. De asemenea 

trebuie realizat Studiul de fezabilitate pentru Planul de mobilitate urbană, toate proiectele cu finanțare 

europeană fiind extrem de greu de realizat. Informează despre proiectul de reabilitare apa- canal 

etapa a II-a urmând ca în oraș să se realizeze ample lucrări de înlocuire a rețelelor urmând ca după 

terminarea acestor lucrări să se aduca la starea inițială toate amplasamentele afectate. După  

deschiderea altor sesiuni de proiecte se va avea în vedere realizarea a 2 proiecte ce vizează 

infrastructura din Bicalat cât și construirea unui bazin de înot și a unei săli noi de sport, pregătindu-se 

Studiu de fezabilitate și proiecte pentru diferite investiții ulterioare. 



 Dl. Primar solicită consilierilor locali să aibă o atitudine constructivă chiar să aducă critici 

dacă e cazul, însă să înțeleagă că totul poate fi realizat dacă sunt bani suficienți. 

 D.na consilier Goga Oana Raluca își exprimă nemulțumirea față de activitatea grupului de 

consilieri pe WhatsApp unde se exprimă păreri pro și contra, aceste discuții neajungând pe facebook 

fiind doar în interiorul grupului, considerând că demersurile în acest grup sunt pentru a se colabora 

mai bine.           

 Dl.consilier Ciota Marius Iosif solicită prezența în viitoarea ședință a directorului și al 

Consiliului de Administrație al SC Tranim SA.       

 Dl. Primar menționează despre intenția SC Olimp Impex SRL în calitate de chiriaș al unui 

spațiu deținut de SC Transim SA de a cumpara terenul pe care a edificat o fabrică de produse finite în 

ideea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltarea acesteia, proiect blocat inițial, care, ulterior 

modificărilor legislative poate fi reluat, urmând ca SC Transim SA din banii obținuți din vânzarea în 

condițiile legii a acestui activ, să poată să se dezvolte ulterior. Răspunde d.lui Ciota Marius arătând 

că, capitalul social de 700.000 lei a SC Transim SA este reprezentat de activele imobiliare a acesteia 

teren și construcții, veniturile societății sunt de cca. 20.000 lei/lună.    

 Dl. Consilier Ciota Marius Iosif  menționează că speră ca SC Transim SA să nu aibă soarta 

SC Crișul SA.            

 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,           

Simplicean Horea – Dan                                                    Cozea Dan 

           ........................................                                                                      ......... .................................  


