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

            Încheiat azi 28.01.2022 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 fizic 13, prezenți on line 1(Ciota Marius Iosif), consilieri 

absenți 1 (Nicola Anamaria). 

Dl.Secretar Cozea Dan deschide ședința supunând discuției și votului procesul verbal al ședinței 

din data de 30.12.2021 votându-se în unanimitate pentru aprobarea acestuia, respectiv procesul verbal din 

data de 06.01.2022 votându-se în unnaimitate. 

Dl. secretar solicită introducerea pe ordinea de zi a încă două proiecte de hotărâre (proiect de 

hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru anul 2022, proiect de hotarare privind 

aprobarera preluării ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții pe anul 2022 al Spitalului Orasenesc 

Huedin, sume utilizate din excedentul anilor precedenti pentru efectuare de cheltueli-Secțiunea de 

Dezvoltare a sumei de 1,220,623,85 lei, suma aferentă proiectului din fonduri externe nerambursabile 

”Creșterea capacității Spitalului Orășenesc Huedin de gestionare a crizei sanitare Covid-19=cod 

SMIS.141240”). 

 D.na consilier Buzaș Fekete Maria supune la vot aprobarea introducerii pe ordinea de zi a celor 

două proiecte de hotărâre și a Ordinei de zi și se aprobă în unanimitate. 

La pct.3 de pe ordinea de zi Popa Pol Vasile arată ca nu participă la discutarea și votarea acestui 

proiect de hotărâre.  

La pct.7 de pe ordinea de zi dl. consilier Arion Ilie arată că nu participă la discutarea și votarea 

acestui proiect de hotărâre. 

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

privind aprobarea contului de executie bugetară a bugetului local al orașului Huedin, pe secțiunea de 

funcționare și sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2021. 

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 casării și scoaterii din funcțiune a obiectelor de inventar degradate constatate la 

inventarierea patrimoniului la sfârșitul anului 2021, în valoare totală de 99.027,97 lei și a mijloacelor fixe 

degradate constatate la inventarierea patrimoniului la  sfârșitul  anului 2021, în valoare totală de 89.042,94 

lei. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi pentru și 2 abțineri (Achim Călin, 

Goga Oana Raluca). 

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

privind aprobarea revocării  Hotărârii Consiliului Local nr. 4/06.01.2022.   

D.na consilier Goga Oana Raluca întreabă dacă Hotărarea a fost adoptată cu cvorumul necesar de 

voturi. 

Dl. secretar răspunde d.nei Goga Oana Raluca că hotărârea a fost emisă cu cvorumul necesar, fiind 

comunicată Instituției Prefectului Județului Cluj. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif arată că în procesul verbal apărea un număr de 9 voturi pentru 

adoptarea proiectului respectiv. 



Dl. Secretar menționează că s-au făcut corecturile necesare atât în procesul verbal cât și în 

Hotărârea respectivă, comunicându-se acest fapt și cu Instituția Prefectului. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif menționează că a constatat unele neconcordanțe în Statutul SC 

Transim SA, menționează că cine redactează aceste acte să fie atent, arată totodată că a încercat să ia 

legătura cu persoana de la Compartimentul Guvernanța Corporativă, arătând că Adunarea Generală a 

Acționarilor nu este constituită legal la societate, întrucât doar maxim două pesoane în Adunarea Generala 

a Actionarilor trebuie să fie din partea acționariatului.  

  D.na viceprimar menționează că se vor transmite societății observațiile făcute de dl. consilier Ciota 

Marius Iosif. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif menționează că a fost publicat pe site Convocatorul Adunării 

Generale a Acționarilor semnat de dl. Matiș Călin,  care la momentul respectiv nu mai era membru în 

Consiliul de Administrație, exprimându-și nedumerirea în acest sens. 

D.na viceprimar  menționează că se va verifica acest aspect.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 pentru, 1 consilier neparticipând la 

discutarea și votarea acestui proiect de hotărâre. 

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

privind aprobarea cofinanțării obiectivelor de investiții de către Consiliul Local Huedin în baza  art.198 din 

Legea nr. 95/2006, propuse a se realiza în anul 2022 de către Spitalul Orășenesc Huedin : - Cofinanțare în 

procent de 5% respectiv suma de 170.000 lei, pentru Reparații Capitale - Proiectare și execuție instalație 

electrică clădire spital nou și corp de legătură a Spitalului orășenesc Huedin (din totalul sumei estimată de 

3.400.000 lei). 

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 Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin, actualizat la data de 01.01.2022. 

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 implementării procesului de bugetare participativă la nivelul orașului Huedin și a 

Regulamentului privind modul de desfășurare a procesului de bugetare participativă. 

Dl primar răspunde d.lui consilier Matiș Horea Dorin, arătând că se estimează că suma cuprinsă în 

buget pentru proiectele ce vor fi depuse este de 100.000 lei.  

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 Acordului de Parteneriat cu Asociația pentru Protecția Animalelor Cezar, având ca obiect 

asigurarea strângerii câinilor comunitari de pe raza orașului Huedin și prestarea serviciilor de gestionare a 

acestor animale în adăpostul deținut de asociație, pe perioada 01.02.2022 – 31.12.2022 și alocarea sumei de 

6.000 lei/lună pe perioada 01.02.2022 – 31. 12.2022, pentru identificarea, capturarea, întreținerea și 

stabilirea ulterioară a măsurilor necesare având ca finalitate ridicarea de pe domeniul public al orașului 

Huedin, a câinilor fără stpân. 

 Dl. consilier Arion Ilie  nu paricipă la discutarea și votarea acestui proiect de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi pentru, un consilier nu a votat. 

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

privind aprobarea Planului de remediere a neconformităților asumate în urma Monitorizării Tematice  din 

luna noiembrie 2021 pentru  Spitalul Orășenesc Huedin. 

 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 indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” ce urmează a fi 



implementat de Compania de Apă SOMEŞ S.A, aprobarea majorării cofinanțării proiectului și aprobarea 

planului anual de evoluție a tarifelor (conform rezultatelor  Anlizei  Cost-Beneficiu revizuită). 

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 rețelei școlare a unităților de învățământ care vor funcționa la nivelul Orașului Huedin în 

anul școlar 2022 – 2023. 

D.na consilier Stîngă Mariana răspunde d.nei consilier Goga Oana Raluca, arătând că Școala 

Speciala din orasul Huedin este în subordinea Inspectoratului Școlar Judetean Cluj. 

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 suplimentării Programului manifestărilor culturale, artistice și sportive care vor fi 

organizate în anul 2022 de către sau prin Casa de Cultură Huedin. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif menționează că proiectul activităților culturale, artistice și sportive 

care vor fi organizate de către sau prin Casa de Cultură, ar trebui întocmit din timp și discutat în prealabil, 

menționând că nu a fost trecuta inițial sărbătoarea zilei de 1 Decembrie.  

Dl. consilier Matiș Horea Dorin  arată că au fost activități propuse și desfășurate în cadrul școlilor. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif menționează că a văzut programul activităților doar la comisie. 

Dl. Primar menționează că problemele se dicută la ședințele pe comisii, în prealabil. 

Dl. consilier Matiș Horea Dorin menționează că trebuiau făcute propuneri de îmbunătațire a 

programului în cadrul comisiei, solicitând participarea la activități a consilierilor, programul de activități 

aplicându-se deja în școli. Informează despre încheierea unui parteneriat între școli și primărie pentru 

desfășurarea activităților prilejuite de înplinirea a 690 ani de atestare documentară a orașului Huedin. 

D.na viceprimar menționează că nu e târziu nici acum pentru completarea programului.  

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 scoaterii la concurs a unor posturi vacante la pozițiile nr. 139, 48, 20, 197 din Statul de 

Funcții al Spitalului orășenesc Huedin. 

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 cuantumului burselor școlare pentru anul 2022. 

D.na director economic Pandrea Rodica răspunde d.lui consilier Ciota Marius Iosif privitor la suma 

din buget care este mai mică decât cea de anul trecut, arătând că anul trecut a fost alocată suma de 100 lei 

de la stat iar cuantumul burselor din acest an sa majorat. Arată că școlile au comunicat în data de 

19.01.2022 un necesar și o estimare a creditelor bugetare pentru burse, luându-se în calcul aceste date, 

arătând că numărul de burse comunicate de școli este de 468 în sumă totală de 727 mii lei ca suma 

necesară, de la stat alocându-se doar 674 lei sumă insuficientă, rezultând o diferență de 53 mii lei care va fi 

acoperită de la bugetul local. Arată că referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a luat în calcul 

prevederile Ordinului MEC  5870/04.01.2022 care a modificat criteriile de acordare a burselor în sensul că, 

cuantumul acestora și numărul se stabilesc prin Hotărâre  de Consiliul Local, menționând că bursele se dau 

din bugetele locale și cote TVA prin transfer de la bugetul de stat, în completare fiind prevederea că bursele 

sociale pentru mediul rural care nu au școală la adresa de domiciliu reprezintă un supliment de 526 burse, 

la Liceul Teoretic Octavian Goga numărul acestora fiind de 150 în plus. Arată că diferența se va suplimenta 

în cursul anului, trebuind comunicare la Inspectoratul Școlar, numărul burselor modificându-se în fiecare 

lună, menționând alocarea sumei de 53 mii lei de la bugetul local pentru  bursele elvilor. 

Dl. consilier Matiș Horea Dorin  menționează că se aprobă cuantumul și numărul de burse, urmând 

ca școlile să facă adrese la Inspectoratul Scolar în acest sens, menționând că s-a calculat și pe numărul de 

burse. 



D.na director economic Pandrea Rodica menționează că față de proiectul de hotărâre inițial trebuie 

să se completeze cu numărul burselor sociale pentru elevii din mediu rural care nu au școală în localitatea 

de domiciliu, astfel la Liceul Teoretic Octavian Goga  vor fi 150 burse dintr-un total de 375 burse, plus încă 

5 burse dintr-un total 40,  iar la Liceul Tehnologic Vladeasa aceste burse vot fi în număr de 278 dintr-un 

total de 526, numărul total de burse pentru  cele 2 școli fiind de 901. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu aceste amendamente și se aprobă cu 13 voturi și o 

abținere ( Ciota Marius Iosif),  

Dl. consilier Matiș Horea Dorin  mulțumește bugetului local pentru sprijinul în alocarea sumelor și 

acordarea burselor menționând că, conform situației din anii precedenți  2019 – 2022 sumele pentru burse 

au crescut. 

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

privind aprobarea preluării ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții pe anul 2022 al Spitalului 

Orășenesc Huedin – în contul F.40.15.02-Sume utilizate din excedentul anilor precedenti pentru efectuare 

de cheltueli-Secțiunea de Dezvoltare a sumei de 1,220,623,85 lei din contul 82F9800-”Excedent al 

bugetului activităților finantate integral din venituri proprii si subventii”, suma aferenta proiectului din 

fonduri exteren nerambursabile ” Cresterea capacitatii Spitalului Orasenesc Huedin de gestionare a crizei 

sanitare Covid-19=cod SMIS.141240”. 

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

Dl. consilier Farkaș Marius prezintă informarea cu privire la îndeplinirea Hotărârilor Consiliului 

Local pe luna decembrie 2021. 

La diverse dl. Primar informează că în data de 04.02.2022 ora 11,00 se va desfășura ședința 

comună a comisiilor de specialitate pentru aprobarea bugetului pe anul 2022, urmând ca ședinta de 

aprobare a bugetului să se desfășoare în data de 10.02.2022. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif solicită înlocuirea unor becuri aparținand iluminatului public din  

Cartierul Cetatea Veche. 

D.na viceprimar menționează că au fost unele probleme  în acest sens, care au fost semnalate celor 

de la electrica. 

Dl. Matiș Călin răspunde d.lui consilier Ciota Marius Iosif arătând că, calitatea de membru în 

Consiliul de administrație la SC Transim SA expiră la momentul publicării demisiei în Monitorul Oficial. 

Dl. Primar răspunde interpelărilor d.lui Ciota Marius Iosif arătând că proiectul de buget pe anul 

2022 a fost publicat pe si-teul Primăriei a doua zi după ce au fost comunicate sumele pentru orașul Huedin 

prin HCJ. 

D.na director economic menționează că nu poate finaliza bugetul pe trimestre pentru școli întrucât 

finanțele nu au comunicat sumele trimestriale. 

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 

 


