
                  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 10.02.2022 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 14, consilieri absenți 1 (Nicola Anamaria). 

 Dl. Secretar Cozea Dan declară deschisa ședința și supune spre aprobare procesul verbal al ședintei 

din data de 06.01.2022 care se aprobă în unanimitate. 

Dl.Secretar Cozea Dan deschide ședința solicitând introducerea pe ordinea de zi a încă 4 proiecte 

de hotărâre avizate în prealabil de comisiile de specialitate (proiect de hotărare privind aprobarea preluării 

Cresei de Copii Huedin din subordinea Consiliului Local Huedin la Grădinița cu Program Prelungit 

Prichindeii Veseli Huedin aparținând Inspectoratului Școlar Județean Cluj, precum și modificarea 

Organigramei, Statului de Funcții și a numărului de personal, proiect de hotărâre privind aprobarea 

preluarii ca venit în bugetul local de venituri și cheltueli pe anul 2022 al UAT Oraș Huedin sume din 

excedentul bugetului local utilizate  pentru finantarea Secțiunii de Dezvoltare a sumei de 1.595.717,78 lei, 

proiect de hotărâre privind aprobarea preluării ca venit în bugetul local de venituri proprii și subvenții în 

contul E.40.15.01 – Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli - 

Secțiunea de Funționare din contul 82E9800 –,,Excedent al bugetului  activităților finanțate integral din 

venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația locală”, a sumei de 71.060 lei pentru 

Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii a 

Liceului Octavian Goga Huedin pe anul 2022- sursa E în sumă de 161.060 lei, aprobarea bugetului de 

venituri proprii a Liceului Tehnologic Vladeasa  Huedin pe anul 2022- sursa E în sumă de 48.000 lei, 

aprobarea bugetului de venituri proprii a Gradinitei cu program prelungit Prichindeii Veseli Huedin pe anul 

2022- sursa E în sumă de 140.000 lei, aprobarea Bugetului  de Venituri  Proprii si Subventii pe anul 2022 

Consolidat al Orasului Huedin si estimarile pe anii 2023-2025-Sursa E). 

D.na viceprimar supune la vot ordinea de zi cu cele patru proiecte noi de hotărâre și se aprobă în 

unanimitate. 

D.na consilier Buzaș Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate 

privind aprobarea Bugetului Local de venituri și Cheltuieli pe anul 2022  al orașului Huedin,  estimările pe 

anii 2023- 2025- sursa A  și aprobarea Listei  de investitii pe anul 2022. 

 Dl consilier Ciota Marius Iosif solicită explicații din partea d.nei director economic privitoare la 

suma prevăzută în buget la capitolul reclame și publicitate, considerând că este prea mare față de cea de 

anul trecut, menționând că la Consiliul Județean Cluj și la Municipiul Turda sumele sunt mai mici, doar la 

Cluj Napoca suma prevăzută fiind mai mare, propunând ca din suma propusă în buget să se ia 60.000 lei și 

să se aloce la capitolul burse ale elevilor. 

D.na director economic menționează că nu știe ce au cuprins alte UAT - uri la acest capitol, oferind 

detalii cu privire la categoriile de cheltuieli ce se vor acoperi din acest cont, dând ca exemplu abonamentul 

la Monitorul Oficial, la Buletinul de Insolvențe, la Ziarul Gazeta de Cluj….etc., menționând că sunt 

contracte pe rol încheiate pe anul 2022 cu privire la reclamă și publicitate. 

Dl. Primar menționează că dl. Ciota Marius Iosif a dezinformat consiliul local, întrucât alte UAT - 

uri au sume mult mai mari pentru reclamă și publicitate, care se achită prin alte capitole din buget, 

menționând că nu se va renunța la contractele încheiate. 

 D.na director economic menționează că și toate modificările la Oficiul Registrului Comerțului 



pentru SC Tranim SA, inclusiv anunțurile în ziare se achită din acest cont. 

Dl. consilier Matiș Horea Dorin  menționează că și școlile trebuie să publice anunțuri în Monitorul 

Oficial de la acest capitol din buget. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif  menționează că propunerea este un amendament. 

D.na consilier Goga Oana Raluca propune tot ca amendament realizarea lucrărilor de asfaltare a 

străzii Oborului până la intersecția cu str. BN Antal, și sumele necesare să fie luate de la cele prevăzute 

privind  achiziția unei autoutilitare și reparații la terenul de tenis. 

D.na Viceprimar menționează că drumul menționat face parte din lista străzilor propuse a se 

reabilita în cadrul proiectului Anghel Saligny. 

D.na consilier Goga Oana Raluca menționează că este posibil ca suma cerută prin acest proiect să 

nu fie alocată în totalitate. 

Dl Primar menționează că lucrările la strada respectivă vor fi acoperite printr-o rectificare în luna 

iulie după ce se va vedea dacă proiectul respectiv va avea, sau nu finanțare prin proiectul Anghel Saligny, 

iar dacă rămân bani la rectificare se vor aloca sumele necesre. 

D.na director economic răspunde d.lui Ciota Marius Iosif cu privire la cheltuielile prevăzute pentru  

asistență juridică în instanță menționând că acestea sunt destinate și vor fi folosite doar cu aprobarea 

Consiliului Local Huedin, menționând că sunt procese pe rol pentru care reprezentarea se face prin avocat, 

menționând totodată că nu se știe în timpul anului dacă vor situații de acest gen. Răspunde de asemenea 

d.lui Ciota Marius Iosif arătând că proiectul de mobilitate alternativă a fost aprobat prin Hotarâre de 

Consiliu, figurând pe lista de invenstiții pe anul  2021,  răspunzând astfel d.lui Ciota Marius Iosif cu privire 

la realizarea acestui obiectiv ce a fost aprobat inițial. 

Dl. primar răspunde d.lui Ciota Marius Iosif privitor la situația reparării șanțurilor și 

acostamentelor aferente străzii Avram Iancu, arătând că era un proiect derulat de cei de la drumurile 

naționale  care  viza reabilitarea drumului până în județul Alba,  din care tronsonul era cel din Huedin până 

la Beliș, solicitându-se  drumurilor naționale să reabiliteze  podețele și șanțurile, refuzându-se acest lucru,  

menționând că în proiectul drumurilor naționale pentru acest tronson nu intră și aceste lucrări, care sunt 

totuși necesare. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif menționează că pe str. Bradului nu sunt șanțuri și mai sunt străzi 

fără trotuare. 

Dl. primar menționează că se vor realiza. 

D.na consilier Buzas Fekete Maria supune la vot amendamentul d.lui Ciota Marius Iosif și se 

votează cu 3 pentru (Ciota Marius Iosif, Goga Oana Raluca, Achim Călin), o abținere (Farkaș Mariu) iar 

restul voturilor de 10 au fost împotrivă. 

Nu se mai supune la vot amendamentul propus de Goga Oana Raluca în urma explicațiilor primite 

anterior.  

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

D.na consilier Buzas Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului  de 

Venituri  Proprii și Subvenții pe anul 2022 al Orașului Huedin și estimările pe anii 2023-2025 Sursa E. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif solicită clarificări cu privire la sumele alocate pentru reabilitarea 

toaletei de la târgul de animale și lucrările ce se vor efectua pe acest amplasamnet, dl. primar menționând 

că piața de pe str. Budai Naghy Antal va fi mutată din nou pe amplasamentul folosit și anterior de la târgul 

de animale dacă se va câștiga proiectul de mobilitate urbană, proiect în sumă de cca. 15 milioane Euro in 

care este prinsă și str. BN Antal ca centru civic nou, urmând ca lucrările să înceapă în primăvara viitoare, 

fapt pentru care este nevoie de amenajări la târgul de animale. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif  menționează că suma prevăzută în buget de 200.000 lei este prea 

mare. 

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

D.na consilier Buzaș Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate 



privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltueli a Spitalului Orasenesc Huedin pe anul 2022 si Estimari 

pe anii 2023-2025 - sursa F. 

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

D.na consilier Buzas Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate 

privind aprobarea preluării ca venit în bugetul local de venituri proprii și subvenții sume utilizate din 

excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli ,,Excedent al bugetului activităților finanțate 

integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația locală”, a sumei de 

71.060 lei pentru Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin. 

D.na consiler Goga Oana Raluca întreabă dacă suma este din anii precedenți. 

      D.na director economic menționează că prin Hotărârea Consiliului de Administratie s-au stabilit pe 

ce se vor face cheltuielile respective.  

      Dl.consilier Matiș Horea Dorin  menționează că pe suma respectivă se vor face achiziții de mobilier 

pentru 3 clase,  cât și lucrări de igienizare și zugrăveli în cadrul școli. 

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

D.na consilier Buzas Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate 

privind aprobarea  bugetului de venituri proprii a Liceului Octavian Goga Huedin pe anul 2022- sursa E în 

sumă de 161.060 lei; aprobarea bugetului de venituri proprii a Liceului Tehnologic Vladeasa  Huedin pe 

anul 2022- sursa E în sumă de 48.000 lei; aprobarea bugetului de venituri proprii a Gradinitei cu program 

prelungit Prichindeii Veseli Huedin pe anul 2022- sursa E în sumă de 140.000 lei și aprobarea Bugetului  

de Venituri  Proprii si Subventii pe anul 2022 Consolidat al Orasului Huedin si estimarile pe anii 2023-

2025-Sursa E; 

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

D.na consilier Buzas Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării ca 

venit în bugetul local de venituri și cheltueli pe anul 2022 al UAT Oraș Huedin – în contul A40.14.00 - 

Sume din excedentul bugetului local utilizate  pentru finantarea Secțiunii de Dezvoltare a sumei de 

1.595.717,78 lei din contul 82A9800-”Excedent al bugetului local din anii precedenti”, suma aferenta cotei 

de 98% a proiectului din fonduri externe nerambursabile Achiziționarea de tablete și dispozitive electronice 

pentru învățământ pentru Liceul Tehnologic Vlădeasa Huedin și Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin - 

Cod.SMIS 2014+ 144168 ; 

D.na director economic acordă lămuriri suplimentare arătând că proiectul respectiv a figurat pe 

lista de investiții in anul 2021 și orce factură  are un termen de plată de 30 zile după care se pot percepe 

penalizări, menționand că din prețul achizitiei  98/% sunt fonduri nerambursabile însă, până se fac plățile 

acestor sume mai trece o periodă de timp când pot fi percepute penalizări de întârziere la plată, iar pentru 

rezolvarea acestei situații a propus un împrumut din axcedentul bugetar pentru achitarea sumei care 

reprezentă 98% din valoarea acestor tablete pentru plata facturii totale iar după ce vor fi recuperați acești 

bani se vor folosi conform  destinației inițiale. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif  menționează că a vorbit azi cu directorul firmei furnizoare care ia 

spus că nu s-a făcut încă cererea de finanțare și că de 2 luni dl. Dezsi Norbert nu i-a răspuns la telefon în 

acest sens. 

D.na director economic răspunde d.lui Ciota Marius Iosif arătând că plățile se fac prin Asociația 

Gal Napoca Porolissum fără să depindă vre-un demers de către primărie, menționând că este vorba de două  

lucuri diferite și orce firmă care are contract cu primăria, după expirarea termenului de plată e interesată să 

recupereze banii, nefiind interstate de cine anume plătește facturile, arătând că dl. Dezsi Norbert a făcut 

partea ce revine achizițiilor publice, au venit tabletele, s-au împărțit școlilor iar proiectul de hotărâre 

vizează rezolvarea situației existente în condițiile în care era excedent la buget în anul 2021.  

Dl.consilier Ciota Marius Iosif  întreabă cine trebuia să facă cererea.  

Dl. primar menționează că prin proiectul de hotărâre se rezolvă această problemă iar dl. Ciota 

Marius Ioisf  este tot timpul împotrivă. 



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

Din acest moment dl. consilier Simplicean Horea  pleacă de la ședință.  

D.na consilier Buzas Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate 

privind aprobarea  predării Creșei Huedin la Grădinița cu Program prelungit Prichindeii Veseli Huedin 

aparținând Inspectoratului Școlar Județean Cluj, precum și modificarea Organigramei, Statului de Funcții și 

a numărului de personal.  

Dl. consilier Ciota Marius Iosif menționează că s-a publicat pe SICAP achizitia și s-au predat 

suporți pentru tavan.  

Dl. consilier Matiș Horea Dorin  menționează că s-au primit suporții și nu ecranul. 

Dl. Dezsi Norbert menționează că trebuie verificat acest aspect. 

Dl. consilier Matiș Horea Dorin menționează că  este nevoie de suporți. 

D.na Viceprimar  menționează că se va discuta depre această situație la ședința viitoare. 

Dl. Primar răspunde la interpelările transise anterior ședinței de către dl. Ciota Marius Iosif, arătând 

că asigurarea folosirii limbii minorităților naționale este o preocupare permanentă a instituției, considerând 

că dl. Ciota  Marius Iosif se erijează în luptătorul drepturilor minorităților maționale în special cel maghiar.  

Menționează că în oraș sunt instalate plăcuțe bilingve inclusiv pe intituțiile publice asigurându-se 

respectarea tuturor drepturilor minorităților. Arată că  traducerea tuturor Hotărârilor Consiliului Local în 

limba maghiară ar echivala cu o cheltuială de cca 5.000 lei/lună, urmând a se găsi o soluție de traducere a 

acestora de către instituție fară nici un efort financiar. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif  răspunde d.nei Stîngă Mariana că au fost personae care i s-au 

adresat în acest sens în limba română. 

Dl. Primar răspunde celei de a doua interpelări a d.lui Ciota Marius Iosif menționând că există în 

derulare un proces de actualizare a Statutului orașului, iar în momentul finalizării acestuia se va aproba în 

consiliul local. 

Dl. consilier Matiș Horea Dorin consideră că trebuie să se aștepte și Recensământul populației 

pentru implementarea datelor în statut. Propune invitarea tuturor tinerilor care împlinesc 18 ani de către 

primar și înmânarea unor plachete cu insemne aniversare. 

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

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

prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedintă,   Secretar General UAT, 

 Buzaș – Fekete Maria                                       Cozea Dan 

 


