
                  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 25.02.2022 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 14, consilieri absenți 1 (Achim Călin). 

 Dl. Secretar Cozea Dan declară deschisă ședința și supune spre aprobare procesul verbal al ședinței 

din data de 10.02.2022. 

 Dl. consilier Ciota Marius Iosif menționează că în procesul verbal din data de 10.02.2022 este scris 

Strategie în loc de Statut. 

 Se supune la vot procesul verbal și se aprobă în unanimitate. 

 D.na consilier Goga Oana Raluca informează că nu particiă la discutatea și votarea punctului 9 de 

pe ordinea de zi. 

 Dl. consilier Popa Pol Vasile informează că nu participă la discutarea și votarea puntului 7 de pe 

ordinea de zi.   

Dl.Secretar Cozea Dan supune la vot ordinea de zi 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 cheltueili pe anul 2022 la SC TETAROM SA Cluj. 

Dl. secretar Cozea Dan răspunde d.lui Ciota Marius Iosif menționând că, Consiliul Local Huedin  

alături de alte consilii locale, respectiv Cluj Napoca, Dej, Gherla, Câmpia Turzi, Consiliul Județean sunt 

acționari la SC TETAROM SA,  Consiliul Județean care deține pachetul majoritar de acțiuni.   

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 cheltuieli pe anul 2022 al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA 

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 achiziționării a 3000 litri de combustibil (motorină) pentru utilajele care execută lucrările 

de decolmatare a râului Crișul Repede, Valea Domoș, lucrări care vor fi executate de de A.B.A Crișuri 

Oradea. 

Dl. consilier Matiș Horea Dorin menționează că astfel de lucrări s-au mai făcut și în alți ani. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif  întrebă pe ce lungime? 

D.na viceprimar răspunde d.lui Ciota Marius Iosif menționând că lucrările de decolmatare se  fac 

pe toată lungimea răurilor de pe raza UAT-ului. 

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 reactualizării Planului de Analiză şi Acoperire  a Riscurilor la nivelul oraşului Huedin pe 

anul 2022. 

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 închirierii spațiului situat în orașul Huedin, P-ța Republici, nr. 27, jud Cluj, în suprafață 

totală de 20.4 mp. 

D.na viceprimar răspunde la întrebarea d.lui consilier Matiș Horea Dorin, arătând ca este vorba de 

spațiul de lângă fostul magazin Napolact. 

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 încetării contractului de prestarii servicii nr. 8379/28.10.2020 - pentru activitățile de 

întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, în orașul Huedin, încheiat cu SC Electric Line SRL. 

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 adoptării unor măsuri  privind funcționarea SC Transim SA. 

Dl.consilier Ciota Marius Iosif menționează că a trimis o sesizare privind SC Transim SA, 

menționând mai multe probleme ale acesteia semnalate d.nei Capota Anca, arătând că AGA trebuie să fie 

compusă din 2 reprezentanți a Consiliului Local Huedin ca autoritate tutelară, aratand că toate Hotărârile 

sunt nule absolut, menționând că trebuie să se ia act de încetarea calității de membru în Consiliul de 

Adminsitrație a D.lui Matiș Călin. 

D.na insp. Resteman Florineta menționează că dl. Matiș Călin și-a dat demisia din această funcție.  

Dl. consilier Ciota Marius Iosif arată că demisia nu a fost înregistrată la Registrul Comețului, și 

d.na Resteman Florineta nu putea fi și în Consiliul de Administratie și la Compartimentul Guvernanță 

corporativă, considerând că trebuia să-și dea demisia cu 30 zile înainte. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif menționează că toate Hotărârile Consiliului Local începând cu 

2017 sunt nule.  

D.na Resteman Florineta arată că Legea a fost modificată din anul 2017.  

Dl. consilier Ciota Marius Iosif arată că referatul este semnat de Resteman Florineta, menționând 

că nu e bine ce se întâmplă la SC Transim SA. 

 Se supune la vot și se votează în unanimitate pentru amânarea acestui proiect de hotărâre.  

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

privind aprobarea Listei de priorități în vederea aprobării repartizării de locuințe A.N.L din cadrul 

programului de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii, pe anul 2022. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru și o abținere (Ciota Marius 

Iosif). 

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

privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor ANL, situate în orașul Huedin, 

începând cu data de 01.02.2022. 

Dl. secretar Cozea Dan răspunde d.lui Matiș Horea Dorin, menționând că, chiririle trebuie să între 

în vigoare cu data de 01.03.2022, conform proiectului de hotărâre.   

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru 2 abțineri ( Ciota Marius 

Iosif, Nicola Anamaria), d.na Goga Oana Raluca nu a votat. 

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

privind aprobarea reluării procedurii de selecție a unui număr de doi administratori pentru intreprinderea 

publică Salubriterm Serv S.R.L,planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de 

Administratie, și mandatarea d lui Edveș Călin –Florin, pentru semnarea în numele și pentru societatea 

Salubriterm Sev SRL a oricăror documente necesare la ORCT Cluj.   

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se apobă cu 13 voturi pentru și o abținere (Ciota Marius 

Iosif). 

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

privind aprobarea reducerii suprafeței comune de 112,36 mp., la suprafața de 42,16 mp., și modificarea 

actului adițional nr. 2/1052/01.02.2021 la contractul nr. 8667/30.09.2019, încheiat cu SC MEDADINA 

KINETIK SRL. 

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 modificării Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice și de 

reședință aflate pe raza orașului Huedin, prin abrogarea Capitolului V. Parcarea de utilitate publică cu 

barieră din P-ța Republicii, nr.39-42'' din Orașul Huedin, urmând punerea în acord a articolelor subsecvente 

acestuia, prin renumerotare. 

Dl. secretar Cozea Dan acordă lămuriri d.lui Matiș Horea, arătând că se modifică regimul de 

funcționare al acestei parcări, fiind similar cu cel din zona centrală, respectiv cu abonament plătit anual sau 

în regim de taxare pe timpul efectiv parcat, la fel ca în zona centrală.  

Dl. consilier Ciota Marius Iosif solicită anularea unor locuri de parcare din zona centrală a orașului, 

în dreptul trecerilor de pietoni din fața Judecătoriei, respectiv Braseria Regent și să amplaseze stâlpișori în 

dreptul trecerilor de pietoni.  

Dl. secretar Cozea Dan menționează că se vor dispune măsuri în acest sens. 

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 închirierii unui spațiu situat pe domeniul public al Orașului Huedin, str.P-ța 

Victoriei, nr. 6-8, (în fața Policlinicii Huedin) jud Cluj, în suprafață totală 20 mp., spațiu destinat 

amplasării unei cafenele de tip ,,TO GO”  pe perioadă determinată, pentru a efectua activităţi de 

comerţ. 

Dl. consilier Matiș Horea Dorin întreabă unde este spațiu solicitat? 

Dl.secretar Cozea Dan acordă lămuriri d.lui consilier Matiș Horea Dorin, arătând că amplasamentul 

vizează zona verde din fața fostei Policlinicii.  

Dl.consilier Farkas Marius menționează că nu este corect să se amplaseze astfel de construcții în 

această zonă.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se respinge cu 10 împotrivă, 4 abțineri (Ciota Marius Iosif, 

Nicola Anamaria,  Goga Oana Raluca și Farkas Marius). 

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

privind aprobarea desemnării unui membru supleant al Consiliului Local Huedin, pentru a face parte din 

Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniveristar de stat din unitatea administrativ-teritorială - Oraș 

Huedin. 

Dl. secretar Cozea Dan acordă lămuriri, arătând că este vorba de membru supleant la concursul 

organizat de Inspectoratul Școlar Județean pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniveristar de stat din unitatea administrativ-teritorială - Oraș Huedin. 

D.na consilier Stîngă Mariana ia act de autopropunerea d.lui Matiș Horea Dorin.   

Se supune la vot această propunere și se aprobă cu 13 voturi, dl. Matiș Horea Dorin nu a votat. 

Se prezintă informarea privind îndeplinirea H.C.L pe luna ianuarie 2022. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif  întreabă dacă a fost achitată suma pentru tabletele pentru școli 

Dl. secretar Cozea Dan răspunde d.lui Ciota Marius Iosif, menționând că din ceea ce cunoaște 

tabletele sunt plătite. 

La diverse dl. consilier Matiș Horea Dorin consideră că ar trebui să se transmită un mesaj de 

solidaritate cu orașul Noua Suliță din Ucraina, ținând seama de războiul care se desfășoară în aceste zile în 

Ucraina. 

Dl. secretar Cozea Dan răspunde d.nei Nicola Anamaria arătând că se declanșează cât mai urgent 

posibil procedura de desemnare a operatorului secrviciului de iluminat public. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif menționează că sunt unele becuri arse la iluminatul public din 

Cetatea Veche. 

D.na viceprimar și dl. secretar menționează că se va dicuta cu Electric Line pentru schimbarea 

acestora. 



D.nul secretar prezintă informarea cu privire la activitatea Poliției Locale de la începutul anului 

până la data prezentei ședințe. 

Dl. consilier Arion Ilie menționează că în ultima perioadă au fost ridicați un nunăr de17 câini 

comunitari, urmând a se continua această activitate,  inclusiv pe partea de amenzi pentru persoanele care își 

lasă câini nesupravegheați pe domeniul public al orașului. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif solicită luarea unor măsuri pentru păstrarea curățeniei pe trotuarul 

din fața imobilului din str. Gheorghe Doja, în zona Grădiniței, respectiv de ridicare de pe domeniul public a 

autoturismelor deținute de aceste personae în fața imobilului de la adresa menționată, solicitând totodată 

refacertea marcajelor rutiere. 

Dl. secretar Cozea Dan răspunde d.lui Ciota Marius Iosif, arătând că se vor reface marcajele rutiere 

pe străzile care aparțin orașului Huedin, iar pentru drumurile naționale marcajele urmând să fie făcute de 

către direcția drumuri naționale Cluj, menționând că este cuprinsă în bugetul pe anul 2022 achiziția unui 

utilaj specalizat pentru aplicare marcaje rutiere. 

D.na viceprimar menționează că marcajele efectuate la intersecția străzi 1 Mai cu A. Iancu sunt 

într-o stare mai bună decât celelalte. 

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 

 


