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„Hristos, Învierea şi Viaţa,
marele dar reînnoit”

Sfintele sărbători
de Paşti
să vă aducă linişte
în suflet, multă
bucurie, sănătate,
fericire şi puterea
de a dărui şi ajuta
semenii.

Hristos a înviat!
Primarul Oraşului HUEDIN
Dr. Mircea MOROŞAN

Arbori tăiaţi ilegal

În preajma sărbătorii Paștilor, „Ziarul Popular” publică scrisorile
pastorale ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române și Bisericii
Române Unite cu Roma.
Paginile 4 și 5

Poliţişti şi silvicultori clujeni au desfăşurat mai multe controale în zona Măguri-Răcătău şi Mărişelu, unde
au constatat tăieri ilegale de arbori, în valoare de
180.000 de lei.
„În perioada 24-26 aprilie, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj şi ai Direcţiei Silvice Cluj au
desfăşurat controale pe linia respectării regimului silvic de exploatare masă lemnoasă în zona comunelor
Măguri-Răcătău şi Mărişelu. Au fost ﬁnalizate inspecţiile silvice în cadrul a două cantoane din Ocolul Silvic
Someşu-Rece, pe raza comunelor Măguri Răcătău şi
Mărişelu, ocazie cu care s-a constatat tăierea ilegală a
cantităţii de 875 de metri cubi de material lemnos de
esenţă răşinoasă în valoare de 179.231 de lei”, se menţionează într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Cluj.
Potrivit comunicatului, au fost întocmite acte premergătoare pentru infracţiunea de tăiere ilegală de arbori, iar cercetările vor ﬁ extinse.

Care sunt animalele pentru care primesc fermierii ajutor de la stat?
Daniel Constantin, ministrul Agriculturii, a aﬁrmat, la
Târgul Internaţional Agraria,
desfăşurat la Cluj-Napoca, că
în perioada 20-25 mai vor ﬁ
elaborate la minister proiecte tip pentru fermele de legumicultură şi pentru cele specializate pe creşterea bovinelor, dar şi pe creşterea păsărilor, acestea ﬁind „segmentele” agricole pe care se va insista în viitor la nivel guvernamental.

Oﬁcialul guvernamental a
anunţat că fermele de familie în care lucrează tinerii şi
fermele de subzistenţă vor ﬁ
sprijinite de Ministerul
Agriculturii prin programe
speciale.
Totodată, Ministerul Agriculturii va acorda o atenţie
„cu totul deosebită” industriei alimentare unde este nevoie de investiţii masive.
În opinia ministrului Daniel Constantin, produsele

agricole româneşti sunt suﬁciente pentru hrana populaţiei, dar pe Măsura comunitară 123 ministerul are în vedere investiţii un milion de
euro pe zona de producţie legumicolă. Tot pe această măsură anul trecut au existat
fonduri de 80 milioane de euro, iar 35 de proiecte au vizat
deschiderea de platforme de
colectare de legume-fructe.
Daniel Constantin a
amintit, de asemenea, că va

lupta pentru reducerea birocraţiei în accesarea fondurilor europene pentru
agricultură şi pentru majorarea procentului nerambursabil în proiectele pe care le derulează fermierii români. Şi microcreditarea va
avea un rol deosebit de important pentru fermierii care doresc să se dezvolte.
La Târgul Internaţional
Agraria de la Cluj-Napoca
au participat expozanţi din

Transilvania şi din zece
ţări europene, suprafaţa
destinată prezentărilor fiind de 20.000 de metri pătraţi. Programul evenimentelor de la Agraria este deosebit de amplu şi include
întâlniri cu fermierii crescători de bovine şi caprine
precum şi cu cei de bivoliţe,
una din temele importante
ale discuţiilor fiind chiar
viitorul creşterii bivolului
în România.

Hotărârile Consiliului Local Huedin din luna aprilie 2013, în paginile 2-3, 6-8
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Hotărârile Consiliului Local Huedin

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013 al Oraşului Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2013.
Având în vedere proiectul de buget nr. 2329/2013,
înaintat de Primar dr. Mircea Moroşan, prin care propune aprobarea Bugetului Local pe anul 2013, respectiv Bugetul de Venituri Proprii şi Subventii pe anul
2013, Estimări pe anii 2014 – 2016, Cheltuielile de capital privind investiţiile propuse a se realiza în anul
2013 din,, Excedentul bugetului local al anilor precedenţi,, în sumă de 2.855.000 lei, cf. anexelor la prezentul proiect de hotărâre, cât şi a referatului înaintat de
direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinand seama de proiectul de hotărâre nr.
2330/28.03.2013 înaintat de primar şi avizat de comisia economica la şedinţa din data de 28.03.2013.
Luând în considerare prevederile art.25, 26 din
Legea nr. 273/2006 privind ﬁnanţele publice locale,
cu modiﬁcările şi completările ulterioare, respectiv
art. 38 , alin. 2, lit. b, alin.4, lit.a, şi art. 46 din Legea nr.
215/2001 a Administratiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli
pe anul 2013 al oraşului Huedin, conform anexei la
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri Proprii şi
Subvenţii pe anul 2013 al Oraşului Huedin, conform
anexei la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Bugetul Local Consolidat pe anul
2013 al Oraşului Huedin, conform anexei la prezenta
hotărâre.
Art.4. Se aprobă cheltuelile de capital privind investiţiile propuse a se realiza în anul 2013 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenţi” în sumă
de 2.855.000 lei astfel:
1.Plan Urbanistic Global (P.U.G) al oraşului Huedin…………….……………............................……150.000 lei
2.Coﬁnantare reparatii capitale imobil str.Vladeasa nr.35(Unitate Pompieri)..……………150.000 lei
3.Achizitie teren in P-ta Republicii nr.8-1613 mp....
.......................................………………………...80.000 lei
4.Achizitie sistem Info-publicitar in Oraşul Huedin.....................…………………………………….....75.000 lei
5.Modernizare sistem intrare in sediul Primariei
Oras Huedin…….............……………………....40.000 lei
6.Studiu Fezabilitate-Modernizare centru civic al
Oras Huedin……...........................…………...70.000 lei
7.Modernizare centru civic al Orasului Huedin..........................................................…………….600.000 lei
8.Studiu Fezabilitate-Concesionare distributie
gaz in Oras Huedin...........................................50.000 lei
9.Modernizare si amenajari exterioare Camin Bicalat.................................................................150.000 lei
10.Modernizare si dotare parcuri de joaca copii in
Orasul Huedin............................................80.000 lei
11.Amenajare parc P-ta Victoriei (Spatele catedralei) si Aleea 1 Mai (Blocuri ANL)...........80.000 lei
12.Achizitie aparate taxare parcari domeniu public al Orasului Huedin.................................30.000 lei
13.Extindere retele electrice in orasul Huedin…………………………………………………..................75.000 lei
14.Extindere alimentare cu apa si canal menajer in
orasul Huedin………….……………….....100.000 lei
15.Coﬁnantare “Sistem de management integrat al
deseurilor”……………………………….......250.000 lei
16.Ridicari topo+Studiu fezabilitate+Proiect tehnic- strazi orasul Huedin…………………....75.000 lei

17.Reparatii capitale strazi in orasul Huedin………………………………………………..….................800.000
lei
TOTAL …………………………….....................2.855.000 LEI
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţia economică din cadrul
Primăriei Oraşului Huedin.

Nr. 49/02.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
prof. Şaitiş Cristina

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea detalierii sumelor prevăzute în
bugetul pe anul 2013, pe activităţi la capitolele: Casa
de Cultură, Sport, Tineret, Servicii Religioase şi alte
servicii în domeniile culturii recreerii şi religiei
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.04.2013.
Având în vedere necesitatea defalcării sumelor
prevăzute în buget la capitolele,, Spitale, Case de Cultură, Sport, Tineret, Servicii Religioase şi alte servicii în domeniile culturii şi religiei, în funcţie de solicitările primite pentru desfăşurarea diferitelor manifestări cultural artistice şi sportive sau pentru susţinerea activităţii cultelor religioase, respectiv referatul nr. 2575/2013 înaintat de direcţia economică
din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea detalierii sumelor pe activităţi.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
2576/2013, înaintat de primar şi avizat de comisia de
cultură la şedinţa din data de 04.04.2013.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b,,
alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 4, 5, 6, 19 , lit. c şi art. 45
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă detalierea sumelor prevăzute în
bugetul pe anul 2013, pe activităţi la capitolele: Casa
de Cultură, Sport, Tineret, Servicii Religioase şi alte
servicii în domeniile culturii recreerii şi religiei, în
funcţie de solicitările primite, pentru desfăşurarea
diferitelor manifestări cultural artistice şi sportive
sau pentru susţinerea activităţii cultelor religioase,
astfel:
Cap. 67.02.03.06/59.22 – Casa de Cultură – Acţiuni
cu caracter ştiinţiﬁc şi social – cultural- 210.000 lei
Cap.67.02.05.01/20.30.30 – Sport – Alte cheltuieli
cu bunuri şi servicii – 65.000 lei
Cap.67.02.05.02/59.22 ,, Tineret ,, – Acţiuni cu caracter ştiinţiﬁc şi social – cultural – 30.000 lei
Cap.67.02.06/59.12 ,, Servicii religioase – Susţinerea Cultelor,, – 40.000 lei
Cap. 67.02.50,, Alte servicii în domeniul culturii,
recreerii şi religiei
– 45.000 lei
Art.2. Se aprobă detalierea sumelor prevazute
pentru desfasurarea activitatilor culturale in cadrul
Casei de Cultura pe anul 2013 , astfel:
1.
M. EMINESCU- recital literarmuzical / concurs
15 ianuarie
2013 Primăria / Liceele
Huedin Casa de Cultură
2.
SIMPOZION / CONCURS
Unirea Naţiunea a făcut-o !
24.ianuarie
2013 Primăria / Lic. O.
Goga Casa de Cultură
Liceu

3.
FEMEIA – prietenă, soţie,mamă!
Spectacol artistic 1200 lei
8 martie
2013 Casa de Cultură
Casa de Cultură
4.
Ziua Internaţională a Maghiarilor
3500 lei
15 martie
2013 Comunitatea
Maghiară
Casa de Cultură
5.
Ziua Mondială a Teatrului
Spectacol de teatru
27 martie
Primăria /
Lic. O.
Goga Casa de Cultură
6.
SIMPOZION – Convieţuire
Interculturalitate- ZIUA INTER.
a RROMILOR 2500 lei 8 aprilie
2013 Comunitatea
RRomă Casa de Cultură
7.
RECITAL de PRICESNE
Aprilie
2013 Protopopiatul
Ortodox/Casa de Cultură
Casa de Cultură
8.
EUROPA ŞI NOI -Simpozion
Ziua Europei 800 lei 9 mai
2013 Primăria/ Lic.Teh.
Vlădeasa
Casa de Cultură
Liceu
9.
ZILELE HUEDINULUI 81600 lei
17-19
mai
2013 Primăria / Cons.Local Casa de Cultură
Parcul Tineret
10.
MÂINI DE AUR – Fest. Inter. 3000 lei
De meşteşuguri tradiţionale 17 mai
2013 Club. Copiilor
Primăria/Casa de Cult. Casa de Cultură
Parcul Oraş.
11.
DESENE PE ASFALT- Concurs
Ziua Internaţională a Copiilor 1000 lei 1 iunie
2013 Casa de Cultură
Lic.Teh. Vlădeasa
Casa de Cultură
Parcul. Oraş.
12
In memoriam- Avram Iancu
Spectacol Marisel 700 lei
07. 07.
2013 Primaria
Casa de Cultura
Crucea Iancului-Mărisel
13
SZENT ISTVAN – Fest.Internaţ.
De folclor al minor. Maghiare 2500 lei August
2013 Primăria / comunitatea maghiară
Parcul
Tineretului
14.
Pe urmele strămoşilor noştriexcursie documentară August
2013 Primăria / Şcolile
Casa de Cultură
România
15.
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A
PENSIONARILOR 6000 lei 1 Octombrie
2013
Primăria
Casa de Cultură
Casa
Tineretului
16.
ZIUA MONDIALĂ A
EDUCATORILOR 2500 lei
Octombrie
2013 Primăria/ Şcolile
Casa de Cultură
Casa de Cultură
Şcoli
17.
DORURILE MELE – recital
muzic.de romanţe pe versurile
poeţilor noştri. Octombrie
2013 Primăria/Protop. .Casa de Cultură
Casa de Cultură
18
RECITAL de CANTO Octombrie
2013 Protop.Ortodox
Casa de Cultură
Casa de
Cultură
19.
ZIUA NAŢIONALĂ A ROM.
festivităţi/concursuri/spectacole 7000 lei
1
Decembrie
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2013 Primăria/Cons.Loc.Casa de Cultură P r i mărie
Casa de Cultură
20.
CONCERT DE COLINDE 500 lei
15
Decembrie
2013 Protop.Ortodox
Mănăs. P Craiului
Casa de Cultură
Casa de
Cultură
21.
DĂRUIND DIN SUFLET
Activitate culturală caritabilă 500 lei 17
Decembrie
2013 Primăria/Lic.Tehn.
Casa de Cultură
Casa de Cultură
22.
E VREMEA COLINDELOR ! 2500 lei 19
Decembrie
Casa de Cultură
Liceele de oraş Primărie
Cons. Local
23.
LUMINILE SĂRBĂTORILOR
Bucuria aprinderii luminilor ce
împodobesc oraşul 1000 lei
19
Decembrie
2013 Primăria
Cons. Local
La Troiţă
centrul oraş.
24.
REUNIUNE CORALĂ
CREŞTINĂ – colinde 1200 lei 25
Decembrie
2013 Promăria / Cons.
Local Casa de Cultură La Troiţă
25.
PROCESIUNEA TRECERII
ANULUI 2013 – ceremonial
spectacol – artiﬁcii 8000 lei
31
Decembrie
2013 Primăria
Cons. Local
Parcul
Tineretului
26.
COLABORATORI – formaţii,
solişti vocali/instrmentişti etc. 6000 lei
2013 Primărie
Casa de Cultură
27.
PARTICIPAREA – formatiilor
artistice ale oraşului la concursuri /festivaluri /judeţene/
interjudeţene / internaţionale 6000 lei
2013
Invitate
Ţară
Străinătate
28
Organizarea unei strategii teatrale, primavara/toaman cu T.N Cluj Napoca, prinsusţinerea pe baza de contract, a câte trei spectacole/stagiune
32000 lei
2013 Primaria
Casa de Cultura
Casa de Cultură
29
Începerea demersurilor pentru achiziţionarea şi dotarea cu tehnică şi accesorii care să permită
proiectarea de ﬁlme în condiţii şi la standardele moderne 2013 Primaria
Casa de Cultura
Casa de Cultură
30
Semicentenar Liceul Teoretic ,, O. Goga Huedin 2000 lei
2013 Liceul Teoretic,, O.Goga,,
Huedin
31
Zilele Bicalatului 1500 lei
2013
32
Activitati culturale Kos Karoly 2000 lei
2013
33
Costume populare româneşti 11000 lei 2013
Casa de Cultură
34
,, Să ne cunoaştem cineaştrii” 8500 lei 16-23
mai 2013
TOTAL : 195.000 lei
Art.3. Se aprobă detalierea sumelor prevazute in
bugetul pe anul 2013 la
Capitolul 67.02.05.01/20.30.30 ,, Sport ,, – Alte
cheltuieli cu bunuri şi servicii astfel: 65.000 lei
Cerc de judo – cantonament Clubul Copiilor
5.000 lei
Concurs de gimanstică ,, Nadia Comăneci”
1.000 lei
Asociaţia Sportivă ,, Gheorghe Mureşan”
15.000 lei
Asociaţia ,, Actived 2013” – concursuri sportive cu ocazia Zilelor Huedinului
2.000 lei
Clubul de tenis de câmp – ,, Sănătatea Huedin,,
4.000 lei
Campionat tăiat lemne 3.000 lei
Campionat fotbal ,, Kalataszeg”
2.500 lei
Asociaţia ,, Actived 2013”- concursuri sportive de 1Iunie
500 lei
Fond de rezervă
32.000lei
Art.4. Se aprobă detalierea sumelor prevazute in
bugetul pe anul 2013 la Capitolul 67.02.05.02/59.22 ,,

Tineret” – Acţiuni cu caracter ştiiţiﬁc şi social- cultural 30.000 lei
Concursul Internaţional de meşteşuguri tradiţionale -ediţia a VI-a -premiera
,, Mâini de aur ”
1.000 lei
Protopopiatul Ortodox Huedin- Grupul vocal
folcloric,, Junii Vlădesei”
3.000 lei
Parohia Ortodoxă română ,,Sf.Treime ,, Huedin II
centru parohial pentru copii şi tineri
3.000 lei
Asociaţia ,, Actived 2013” ,,Carnavalul ﬂorilor “; ,, Festival de teatru pentru elevi” ;
,, Festival de muzică populară” ( ciclul primar şi
gimnanzial)
2.000 lei
Clubul Copiilor Huedin
5.000 lei
Ansamblu de dansuri populare ,, Suhanc”
4.000 lei
Trupa francofonă ,, Asentiment “
4.000 lei
Concursul ,,Kurutty “ 500 lei
Concursul de recitări de poezii ale autorului
Kanyadi Şandor
500 lei
Fond de rezervă
7.000 lei
Art.5. Se aprobă detalierea sumelor prevazute in
bugetul pe anul 2013 la Capitolul 67.02.06/59.12 ,,
Servicii Religioase – Susţinerea Cultelor”
40.000 lei
Biserica ,, Sf. Vartolomeu” – Spital
2.500 lei
Biserica din cartierul Cetatea Veche 5.000 lei
Biserica Greco Catolică
2.000 lei
Biserica ,, Betel”
1.500 lei
Biserica ,,Betania “
1.500 lei
Biserica ,, Gosen “
1.500 lei
Biserica Adventistă de ziua a şaptea 1.000 lei
Protopopiatul Ortodox nr. 1 – Huedin
12.000 lei
Biserica Reformată Huedin
8.000 lei
Biserica Reformată Bicalatu 2.000 lei
Biserica Romano – Catolică
1.000 lei
Biserica baptistă( str. B.N.Antal) 500 lei
Biserica de rit nou(str. Garoafelor) 500 lei
Fond de rezervă
1.000 lei
Art.6. Se aprobă detalierea sumelor prevazute in
bugetul pe anul 2013 la Capitolul 67.02.50 – ,, Alte
servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei ”
45.000 lei
Cantina socială întreţinută de Protopopiatul
Ortodox Huedin
12.000 lei
Revista ,, Kalotaszeg” 2.000 lei
Publicaţie carte Ferencz Karoly 1.000 lei
Republicarea actualizata a monograﬁei oraşului Huedin 28.000 lei
Fond de rezervă
2.000 lei
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directia economică din cadrul
Primăriei Huedin.
Nr. 50/08.04.2013

Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Votat pentru: 12
Consilieri absenti: 3
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului total al burselor
şcolare, pentru anul bugetar 2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.04.2013.
Având în vedere adresele nr. 42/14.01.2013 inaintata de Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin, privind
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat pentru elevii din cadrul Grupului Scolar Huedin, respectiv adresa nr. 90/21.01.2013 inaintata de Liceul Teoretic O.Goga Huedin aprobarea criteriilor generale
de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat pentru elevii din cadrul Liceului
Teoretic O.Goga Huedini, respectiv referatele nr.
2534, 2577/2013, privind defalcarea sumei destinata
platii burselor elevilor , inaintate de directia economica din cadrul Primariei Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr.
2578/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
cultură la şedinţa din data de 04.04.2013.
Luând în considerare prevederile art.3, 4 din Ordi-

nul 5576 /2011 respectiv art. 36 ,alin.1, 2, lit. b,b alin.4,
lit.a, alin.6, lit.a.1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administratiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă cuantumul total al burselor şcolare, pentru anul bugetar 2013, în sumă de 70.000 lei,
defalcat pe:
Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin 38.500 lei
Liceul Teoretic Ocatavian Goga Huedin
– 31.500 lei
Art.2.Art.1. Se aprobă cuantumul total al burselor
pentru elevii Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin
si Liceul Teoretic O Goga Huedin, pe anul 2013, in
suma totala de 70.000 lei, defalcat pe trimestre astfel:
Trim.I 2012 – 21.000 lei
Trim.II 2012 – 21.000 lei
Trim III 2012 – 7.000 lei
Trim.IV.2012 – 21.000 lei
Art.3 Se aprobă acordarea în anul 2013 pentru elevii Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin, a unui număr de 75 burse în cunatum de:
Bursă socială
– 50 lei
Bursă de performanţă
–100 lei
Bursă de merit – 70 lei
Bursă de studiu
– 50 lei
Art.4. Art.2. Se aprobă acordarea în anul 2013 pentru elevii Liceului Teoretic ,, O.Goga,, Huedin, a unui
număr de 60 burse în cunatum de:
Bursă socială – 50 lei
Bursă de performanţă -100 lei
Bursă de merit – 70 lei
Bursă de studiu
– 50 lei
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directia economică din cadrul
Primăriei Huedin.
Nr. 51/08.04.2013

Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Votat pentru: 12
Consilieri absenti: 3
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectiﬁcării bugetului local pe
anul 2013, cu suma de 445.000 lei
Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Cluj
nr. 6544/04.04.2013, înregistrată sub nr.
2744/10.04.2013 privind alocarea de fonduri pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi coﬁnanţarea proiectelor de infrastructură, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 106/03.04.2013, în
sumă de 445.000 lei, respectiv referatul nr. 2767/2013
înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei
Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotărâre nr.
3021/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
economică, la şedinţa din data de 22.04.2013.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2,
lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectiﬁcarea bugetului local pe anul
2013, cu suma de 445.000 lei, astfel:
VENITURI: ....................................................445.000 lei
Cap. 11.02.062,, Sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale ,, 445.000 lei
CHELTUELI .................................................445.000 lei
Cap.70.02.05.01/71.01.30 ,, Extindere, alimentare
cu apă potabilă- Aducţiune apă Gostat 25.000 lei
Cap.65.02.03.01/02.02 Invăţământ – Lucrări reparaţii curente
Liceul Teoretic ,, O.Goga,, Huedin 20.000 lei
Cap.84.02.03.03/71.03 ,, Modernizare străzi,,
400.000 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directia economică din cadrul
Primăriei Huedin.
Nr. 52/26.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

Continuarea în pagina 6
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Pastorala de Paşti a IPS Andrei, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului
şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului
† ANDREI
din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al
Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului
Cinstitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini
din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi
Clujului, har şi bucurie de la Hristos cel
înviat din morţi, a cărui promisiune viaţa veşnică este.

Capătul căii
Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit (2 Timotei 4, 7).

Iubiţi credincioşi,
La Crăciun, în scrisoarea pastorală,
vă făceam o propunere duhovnicească:
să o apucăm pe altă cale. Să alegem un
drum bun pentru călătoria vieţii noastre, un drum care ne duce la Hristos.
Acum, la Sﬁntele Paşti, vom medita
împreună la sfârşitul drumului vieţii
noastre pământeşti, la capătul căii. Pentru că viaţa noastră nu-i decât o călătorie pe care dorim s-o săvârşim bine. În
ectenia cererilor de la Vecernie Îi cerem
lui Dumnezeu: Sfârşit creştinesc vieţii
noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos .
Sfântul Pavel subliniază faptul că noi
suntem pe pământ călători şi că nu
avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm
pe aceea ce va să ﬁe (Evrei 13,14). Iar
o cântare de la înmormântarea preoţilor zice că viaţa noastră este pe pământ
ca o jucărie: ceea ce n-am fost ne facem şi din ceea ce suntem ne stricăm;
vis nestătător suntem, suﬂare care nu
are putere, zbor de pasăre călătoare, corabie pe mare care nu lasă urmă .
Poetul duhovnicesc Traian Dorz, cu
darul pe care i l-a dat Dumnezeu, reuşeşte să exprime artistic şi sugestiv
această condiţie a noastră de călători:
Un lung tren ne pare viaţa, ne trezim
în el mergând,/ Fără să ne dăm noi
seama unde ne-am suit şi când./ Fericirile sunt halte, unde stăm câte-un minut;/ Până când să ne dăm seama, sună, pleacă, a trecut.../ Iar durerile sunt
staţii lungi, de nu se mai sfârşesc,/ Şi
în ciuda noastră, parcă, tot mai multe
se ivesc./ Arzători de nerăbdare înainte tot privim,/ Să ajungem mai degrabă la vreo ţintă ce-o dorim./ Ne trec
zilele şi ani, clipe scumpe şi dureri,/
Noi trăim hrăniţi de visuri şi-nsetaţi
după plăceri./ Mulţi copii voioşi se urcă, câţi în drum n-am întâlnit!.../ Iar
câte-un bătrân coboară trist şi frânt, şi
istovit./ Vine odată însă vremea să ne
coborâm şi noi;/ Ce n-am da, atunci,
o clipă să ne-ntoarcem înapoi?/ Dar,
pe când, privind în urmă, plângem timpul ce-a trecut,/ Sună-n Gara Veşniciei; am trăit şi n-am ştiut!...
Iubiţi fraţi şi surori,
Noi, oamenii, nu ne putem obişnui
cu gândul că vom muri. Vedem că mor
alţii. Suferim pentru pierderea lor. Dar
e foarte greu să ne vedem pe noi în postura de oameni plecaţi din lumea aceasta. Şi e şi ﬁresc pentru că ne spune Înţeleptul Solomon că Dumnezeu n-a făcut moartea şi nu se bucură de pierirea
celor vii (Înţelepciunea lui Solomon 1,

13). El a făcut viaţa şi porunca Lui este viaţa veşnică (Ioan 12, 50).
Aşa stând lucrurile, este ﬁresc să ne
întristăm atunci când este vorba de
moarte, dar nu ca cei care nu au nădejde (1 Tesaloniceni 4, 13). Întristarea
noastră trebuie să ﬁe plină de optimism
şi mobilizatoare înspre fapte bune.
În acest sens, Magda Isanos a scris
câteva versuri superbe: E-aşa de trist să
cugeţi că-ntr-o zi,/ Poate chiar mâine,
pomii de pe-alee/ Acolo unde-i vezi or
să mai steie/ Voioşi în vreme ce vom
putrezi./ Atâta soare, Doamne, atâta
soare/ O să mai ﬁe-n lume după noi,/
Cortegii de-anotimpuri şi de ploi,/ Cu
zori din care şiruie răcoare.../ Şi iarba
asta o să mai răsară,/ Iar luna tot aşa
o să se plece,/ Mirată, peste apa care
trece,/ Noi singuri n-o să ﬁm a doua
oară./ Şi-mi pare-aşa ciudat că se mai
poate/ Găsi atâta vreme pentru ură,/
Când viaţa e de-abia o picătură,/ Între
minutu-acest şi celălalt/ Şi-mi pare
ne-nţeles şi trist/ Că nu privim la cer
mai des/ Că nu culegem ﬂori şi nu zâmbim,/ Noi care aşa de repede murim .
Dreptul Iov, într-un moment de tristeţe, medita astfel: Un copac, de pildă,
tot are nădejde, căci dacă-l tai, el creşte din nou şi vlăstarii nu-i vor lipsi. Dacă rădăcina lui îmbătrâneşte în pământ
şi dacă trunchiul lui putrezeşte, când
dă de apă înverzeşte din nou şi se acoperă cu ramuri ca şi cum ar ﬁ atunci
sădit. Dar omul când moare rămâne nimicit; când omul îşi dă suﬂetul, unde
mai este el? (Iov 14, 7-10).
Tristeţea lui nu era însă lipsită de nădejde, pentru că într-alt moment exclama cu multă convingere: Dar eu ştiu că
Răscumpărătorul meu este viu şi că El,
în ziua cea de pe urmă, va ridica iar din
pulbere această piele a mea ce se destramă (Iov 19, 25).

Dreptmăritori creştini,
Aceasta este cea mai importantă realitate: Răscumpărătorul nostru este viu.
S-a sculat din morţi. Şi învierea Lui are
consecinţe universale. Zice Sfântul Pavel că Hristos a înviat din morţi, ﬁind
începătură a învierii celor adormiţi. Căci de vreme ce printr-un om a venit
moartea, tot printr-un om şi învierea
morţilor. Căci, precum în Adam toţi mor,
aşa şi în Hristos toţi vor învia (1 Corinteni 15, 20-22).
Entuziasmat, Sfântul Ioan Gură de
Aur zice în Cuvântul de Învăţătură de
la Paşti: Sculatu-S-a Hristos şi au căzut
diavolii. Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte. Înviat-a Hristos şi nici un mort
nu mai este în groapă; că Hristos, sculându-Se din morţi, începătură celor
adormiţi S-a făcut .
Domnul Hristos, vorbind despre Parusie, zice: Nu vă miraţi de aceasta, că
vine ceasul în care toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi cei ce
au făcut cele bune, spre învierea vieţii,
iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea osândirii (Ioan 5, 28-29). Acesta este capătul căii.
Trăind într-o lume pragmatică şi
sceptică s-ar putea ca unii să se îndoiască de acest adevăr. Şi se vor întreba: cine a veriﬁcat spusele lui Hristos
şi cine a experimentat direct existenţa
lumii de dincolo şi veridicitatea spe-

ranţelor noastre? Vom da exemplul strălucit al Sfântului Pavel. El a fost până
la al treilea cer... a fost răpit în rai (2
Corinteni 12, 2-4).
Din experienţa sa directă a scris a
doua Epistolă către Corinteni, subliniind faptul că, dacă acest cort, locuinţa
noastră pământească, se va strica, avem
zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută
de mână, veşnică, în ceruri (2 Corinteni 5, 1).
Părintele Dumitru Stăniloae, de la
a cărui naştere s-au scurs 110 ani, iar
de la mutarea sa la Domnul 20 de ani,
ﬁind cel mai mare teolog al nostru,
spunea că istoria şi omul nu pot ﬁ scoase din ordinea lor coruptibilă şi din
planul morţii decât prin învierea lui
Hristos: Numai învierea lui Hristos a
scos o persoană istorică din acest plan,
deschizând perspectiva eliberării viitoare a istoriei în întregime din acest
plan. În acest sens, învierea e singurul
eveniment care dovedeşte nu numai
că istoria se face cu colaborarea unor
puteri mai presus de puterile umane
strict «imanente», ci şi că istoria, în generalitatea ei, e destinată să ﬁe ridicată într-un plan superior ei, în planul
vieţii incoruptibile şi fără de moarte,
pnevmatizat, unde domnesc nu procesele uniforme ale naturii, ci libertatea spiritului uman, prin care Duhul
Sfânt pnevmatizează şi face transparent şi timpul .

Iubiţi credincioşi,
Ca voiajul nostru să se facă bine
avem nevoie de călăuză, avem nevoie
de un ghid care să ne povăţuiască pe
cale şi să nu ratăm ţinta. Ştim că Domnul Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa (Ioan 14, 6). Dar cine ne călăuzeşte
pe Cale? Aﬁrmăm fără teama de a greşi: pe Cale ne povăţuieşte duhovnicul
nostru, preotul nostru.
Poate vă întrebaţi de ce există mai
multe religii şi confesiuni, că doar Hristos este unul? Pentru că, pe lângă duhovnicul „profesionist”, există şi falşi
povăţuitori care derutează. Ei pot poza
ca oameni buni, şi poate că şi sunt, dar,
din punct de vedere spiritual, sunt orbi. Iar dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă (Matei 15, 14).
Duhovnicul este omul care, datorită
mortiﬁcării patimilor şi dobândirii nepătimirii, devine cunoscător al lucrurilor dumnezeieşti şi are faţă de lucrurile omeneşti o dreaptă judecată, datorită căreia, fără nici un pericol, ştie să-i
călăuzească pe alţii pe calea lui Dumnezeu .

Arhimandritul Sofronie Saharov, de
la a cărei trecere în eternitate se împlinesc 20 de ani, înainte de a se călugări, a trecut printr-o teribilă criză suﬂetească. Intelectual de marcă, nu înţelegea cum atunci, în primul război
mondial, au murit în mod absurd sute de mii de tineri. Oare avea un sens
capătul căii lor? Totul era înghiţit de
întuneric.
Mărturiseşte: Moartea mea inevitabilă nu mai era ceva neînsemnat. Nu.
În mine, împreună cu mine, moare tot
ceea ce fusese cuprins de conştiinţa
mea: cei apropiaţi mie, suferinţele şi
dragostea lor, toată desfăşurarea istoriei, întregul Pământ, în general, şi Soarele, sistemele, şi neţărmuritele întinderi; până şi însuşi Făcătorul lumii şi
Acela moare în mine; şi îndeobşte, întreaga ﬁinţă se înghite în întunericul
uitării .
Cine l-a scos din această întunecime
suﬂetească? Cine i-a arătat capătul căii? Duhovnicul său, Sfântul Siluan. Acesta, la vremea lui, trecuse printr-o încercare asemănătoare şi, în momentul în
care era să se prăbuşească, S-a arătat
Hristos cel Înviat din morţi: În dreapta
uşilor împărăteşti, în locul Mântuitorului, Îl vede pe Hristos cel viu. Întreaga
sa ﬁinţă i se umple de lumina harului
Sfântului Duh în Care recunoaşte pe
Domnul. Privirea Sa blândă şi inﬁnit de
bună, iradiind iertare, pace şi bucurie,
a atras irezistibil întreaga făptură a lui
Siluan . Pentru el această experienţă a
fost convingătoare, ba mai mult, i-a convins şi pe alţii. Era clar care-i capătul
drumului.

Iubiţi fraţi şi surori,
La capătul căii ne aşteaptă Domnul
nostru Iisus Hristos. Sfântul Ioan Teologul, ﬁind răpit în rai, L-a văzut: Capul Lui şi părul Lui erau albe ca lâna
şi ca zăpada şi ochii Lui ca para focului. Picioarele Lui erau asemenea aramei arse în cuptor, iar glasul Lui ca un
vuiet de ape multe (Apocalipsă 1,
14-15). Ioan s-a temut, dar Domnul i-a
zis: Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi
Cel de pe urmă. Şi Cel ce sunt viu. Am
fost mort, şi, iată, sunt viu, în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului
(Apocalipsă 1, 17-18).
Anul acesta a fost dedicat de către
Sfântul Sinod Sﬁnţilor Împăraţi Constantin şi Elena, pentru că se împlinesc 1700 de ani de când Sfântul Constantin a dat libertate creştinilor prin
edictul de la Milano. Or, şi Sfântul Împărat Constantin a avut o experienţă

directă cu Domnul Hristos cel înviat
din morţi.
Ne spune Eusebiu de Cezareea şi
Lactanţiu că, în ajunul luptei cu Maxenţiu la Podul Vulturului, Constantin
a văzut pe cer ziua, în amiaza mare, o
Cruce luminoasă, deasupra Soarelui, cu
inscripţia: în aceasta vei învinge. Noaptea i S-a arătat, în timpul somnului, Iisus Hristos cu semnul Crucii pe care-l
văzuse ziua pe cer, cerându-i să-l pună
pe steagurile soldaţilor . Steagul acesta
se numeşte labarum şi avea pe el monograma lui Hristos. După ce a făcut
acest lucru, a ieşit biruitor în luptă.
Despre Avva Arsenie cel Mare citim în Pateric că atunci când se apropia de capătul căii l-au văzut pe el fraţii plângând şi i-au zis lui: într-adevăr
şi tu te temi, părinte? Şi a zis lor: într-adevăr, frica aceasta de acum cu
mine estte de când m-am făcut călugăr. Şi aşa a adormit .
Un ultim caz al unui părinte care se
apropia de capătul căii pe care vi-l relatez este cel al ieromonahului Nicodim
Măndiţă. Pe lângă faptul că a fost un
bun părinte, a fost şi un mare misionar.
Datorită acestor calităţi a fost întemniţat de către comunişti. Ieşit din închisoare va face misiune prin mai multe
sate din Ardeal. Ajunge în cele din urmă duhovnic la Mănăstirea Agapia. Într-o seară le-a spus maicilor care-l îngrijeau: Maicilor, staţi de veghe în noaptea aceasta cu mine, căci dimineaţă la
ora trei plec . Maicile, destul de sceptice, au făcut rugăciuni. Când se apropia
ora trei dimineaţa deodată chilia se umplu de o puternică lumină şi au văzut
maicile lângă părintele un Arhiereu în
veşminte... zicând «Părinte, de acum
mergi cu noi!» Iar părintele a spus atât
«Doamne, cât Te-am aşteptat!» . Şi a
adormit somnul veşniciei. Era Domnul
Hristos.
Acesta e capătul căii omului credincios. De aceea zice Mântuitorul în slujba înmormântării: Cei ce aţi umblat pe
calea cea strâmtă şi cu chinuri, toţi care în viaţă crucea ca jug aţi luat şi Mie
aţi urmat cu credinţă; veniţi de luaţi
darurile care am gătit vouă şi cununile cereşti . Important este să umblăm
pe calea cea strâmtă, lăsându-ne povăţuiţi de cei ce o cunosc.
Mărturisirea de credinţă a Sfântului
Apostol Pavel, când se apropia de capătul căii, este făcută tot în acest spirit:
Lupta cea bună m-am luptat, călătoria
am săvârşit, credinţa am păzit. De acum
mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care
Domnul îmi va da-o în ziua aceea (2
Timotei 4, 7-8).
Iar în canonul Învierii spunem triumfal: Prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi
veşnice; şi, săltând, lăudăm pe Pricinuitorul, Cel unul Binecuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri, şi preaslăvit .
Dorindu-vă Sărbători pline de lumină şi binecuvântate, vă îmbrăţişez cu
drag şi vă zic: Hristos a Înviat!

† ANDREI,
Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului şi Clujuluişi
Mitropolitul Clujului,
Maramureşului
şi Sălajului
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«Libertatea credinţei, libertatea de a alege binele»

Fragmente din scrisoarea pastorală a PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla
SCRISOAREA PASTORALĂ
a PS Florentin CRIHĂLMEANU,
Episcopul Eparhiei greco-catolice de
Cluj-Gherla,
la mărita Sărbătoare a Învierii din
morţi a
Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos
Florentin, prin harul şi mila Bunului
Dumnezeu, Episcop de Cluj-Gherla,
onoratului cler împreună slujitor şi de
Dumnezeu iubitor, cuvioaselor persoane consacrate şi iubiţilor credincioşi
greco-catolici împreună rugători, precum şi tuturor celor ce împărtăşesc credinţa noastră, binecuvântare arhierească şi salutarea creştinească: «HRISTOS
A ÎNVIAT!»
«Fraţilor vă aduc aminte Evanghelia
pe care v-am binevestit-o, pe care aţi şi
primit-o, prin care sunteţi şi mântuiţi,
că Hristos a murit pentru păcatele
noastre după Scripturi şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi după
Scripturi şi că S-a arătat lui Chefa, iar
apoi celor doisprezece» (cf. 1Cor
15,1-5).
Iubiţi credincioşi,
Sfânta şi luminata zi a măritei şi
mântuitoarei sărbători a Învierii din
morţi a Domnului nostru Isus Hristos
constituie pentru noi, creştinii, fundamentul credinţei noastre.
Sf. apostol Pavel scrie Corintenilor
despre vestea cea bună a Învierii Domnului, pe care şi el a primit-o cu credinţă şi le-a transmis-o mai departe şi lor
spre mântuire.
«Dacă Hristos nu a înviat, zadarnică
este credinţa voastră», iar apoi, Sf. Pavel continuă, reaﬁrmând cu tărie adevărul central al credinţei noastre: «dar
acum Hristos a înviat din morţi ﬁind
începutul învierii celor adormiţi» (cf.
1Cor 15,14.20).
A primi harul credinţei presupune
ascultarea credinţei, trăirea credinţei şi
mărturisirea credinţei. Prin urmare,
transmiterea credinţei presupune, mai
întâi, acceptarea liberă şi asumarea ei
la nivelul vieţii personale.
Credinţa, aşa cum ne învaţă Biserica noastră catolică, «este asentimentul
liber faţă de adevărurile revelate de
Dumnezeu» (cf. CBC 150).
În «Anul Credinţei», decretat de către Papa Benedict al XVI-lea (acum
emerit), şi continuat de către Sf. Părinte Papa Francisc, ni se propune să medităm asupra identităţii noastre creştine. Vom porni de la formula tradiţională alcătuită de Biserică de-a lungul
veacurilor: Simbolul credinţei. Concret, de la nucleul de forţă al credinţei
noastre: patima mântuitoare şi învierea
Domnului, aşa cum recităm în Crez:
«S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat şi a înviat a
treia zi după Scripturi».
Ce înseamnă pentru noi, astăzi, a
alege liber să credem în acest adevăr
fundamental al credinţei?
Să privim exemplul mărturisitorilor
Bisericii noastre. În volumul autobiograﬁc «Lanţuri şi teroare», episcopul
Ioan Ploscaru răspunde ferm anchetatorului, care îl întrebase, ironic, dacă
nu s-a săturat de închisoare: «Cel mai
mare bun al omului, după Dumnezeu,
mântuirea suﬂetului şi credinţă, este
libertatea. Şi eu, ca orice ﬁinţă de pe

lume, o doresc. (…) Dacă totuşi nu accept condiţiile Dvs. de a ﬁ pus în libertate, veţi înţelege că am ceva care preţuieşte mai mult decât viaţa: CREDINŢA ÎN DUMNEZEU!».
Libertatea noastră este în directă legătură cu iubirea şi încrederea ﬁlială pe
care o avem faţă de Tatăl ceresc (cf. J.
Philippe). Experienţa vie a sﬁnţilor, în
particular a martirilor şi mărturisitorilor pentru credinţă, constituie un
exemplu de trăire a libertăţii credinţei
ca un drum de mântuire. Ei şi-au oferit
viaţa lui Dumnezeu, fără a dori altceva
decât să împlinească voia Lui, şi au primit în schimb harul de a se bucura de
o imensă şi profundă libertate pe care
nimic şi nimeni nu le-ar ﬁ putut-o lua:
LIBERTATEA CREDINŢEI.
(...)
A pătimit şi s-a îngropat
«În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea» (cf. Io
16,33)
Contemplând scena patimilor Domnului, ne întrebăm de ce această dezlănţuire a răului asupra Omului-Dumnezeu, care a venit pe pământ ca semn
al supremei iubiri a lui Dumnezeu Tatăl pentru oameni şi pentru lume?
La începutul evangheliei sale, Sf.
Ioan apostolul, ne dezvăluie marele paradox al lui Dumnezeu, care atât de
mult a iubit lumea, încât L-a trimis pe
Fiul Său în lume, pentru ca tot cel ce
crede Într-însul să aibă viaţa veşnică. A
venit între ai Săi, dar ei nu L-au primit
(cf. Io 1,11). Cuvântul s-a întrupat pentru oameni, dar ei L-au condamnat la
suferinţă, a venit să le aducă viaţa, iar ei
L-au condamnat la moarte, a venit să
aducă lumină în lume, dar ei L-au zăvorât în întunericul mormântului. Această
antiteză între iubire şi ură, între primire
şi respingere, între dăruire şi refuz, ne
dezvăluie, de fapt, libertatea de alegere
a omului, în faţa misterului divin, dar şi
realitatea prezenţei răului în lume.
Să ne reamintim că Dumnezeu l-a
creat pe om pentru a ﬁ părtaş la bucuria vieţii, aşezându-L în acel loc frumos, armonios, numit rai, în deplină
comuniune cu El, Tatăl Creator. Adam,
trupul plăsmuit din ţărână, în care
Dumnezeu a insuﬂat «spirit de viaţă»,
un trup însuﬂeţit (cf. Gn 2,7), a fost
chemat la viaţă, pentru a împărtăşi fericirea lui Dumnezeu, într-o continuă
şi deplină unitate cu El. Aşadar, Dumnezeu este Izvor de viaţă şi nicidecum
de moarte, căci, Dumnezeu nu a creat
moartea. Omul, prin păcatul său, face
acea liberă alegere care-l separă de
Dumnezeu şi introduce în lume suferinţa şi moartea. De aceea, răul suferinţei şi al morţii pătrunde în lume prin
alegerea liberă a omului de a nu respecta Cuvântul divin. Ca urmare,
moartea este o excepţie ce pătrunde în
lume «profanând» Planul divin, pregătit de Creator pentru om atât de bine şi
de frumos. Această excepţie a răului,
paradoxal, a constituit însă chiar «poarta» prin care a pătruns, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul întrupat, pentru a ne
reda libertatea şi viaţa.
Primul pas în lupta cu răul a fost
demascarea răului, adică a-l arăta aşa
cum este. Dar nu era uşor, întrucât răul
adeseori, atunci ca şi acum, se ascunde
sub masca binelui, pentru că ştie că nu

ar putea avea putere asupra lumii dacă
s-ar arăta aşa cum este. Răul învinge
oamenii înşelându-i şi luând adeseori
aparenţa binelui. Pentru aceasta însă,
are nevoie de colaborarea liberă a oamenilor, răpindu-le, mai întâi, libertatea alegerii corecte şi a deciziei. Sf. Părinte Papa Francisc ne recomandă ca în
momentele diﬁcile ale vieţii, atunci
când vine duşmanul, diavolul, adeseori deghizat în înger, şi cu viclenie ne
ispiteşte prin cuvântul său, să nu-l ascultăm, ci să-L urmăm pe Isus. Adevărata libertate a creştinului este aceea de
a-L urma pe Isus!
Isus a demascat cu hotărâre răul păcatului în care trăiau oamenii din timpul Său. Prin cuvântul Său şi prin faptele Sale, El a luptat pe faţă împotriva
răului din lume. Hristos a pătimit şi a
fost răstignit, tocmai pentru că a dat în
vileag puterea răului, ca ﬁind împotriva Planului divin, şi a luptat împotriva
suferinţei şi a morţii.
Când rostim în Crez «a pătimit şi s-a
îngropat», medităm, în primul rând, la
suferinţa înﬁorătoare îndurată de
Domnul Isus Hristos, ca om, dar totodată ne mărturisim şi credinţa în valoarea răscumpărătoare a suferinţei Sale,
acceptată în deplină libertate. Isus se
abandonează liber şi conştient, cu voinţă deplină, celei mai dure legi lumeşti: legea suferinţei şi a morţii.
Omul, de obicei, nu acceptă suferinţa
şi se simte neputincios în faţa morţii.
De aceea, majoritatea ideologiilor, ﬁlosoﬁilor şi a religiilor promit eliberarea
de suferinţă, în timp ce creştinismul,
nu promite aceasta (cf. A. Schmemann). Isus nu a aﬁrmat că a venit să
elibereze lumea de suferinţă şi de
moarte, chiar dacă a luptat împotriva
acestora. Suferinţa şi moartea constituie excepţii ale răului care au pătruns în
lume prin păcatul şi neascultarea omului şi reprezintă pentru Hristos victorii
ale răului în lumea bună, creată de
Dumnezeu.
Treptat, răul a ajuns să facă din suferinţă o «normalitate», care împreună
cu moartea păreau a ﬁ unica lege absolută a lumii şi a existenţei umane (cf.
A. Schmemann).
Care a fost răspunsul lui Hristos? El
nu a suprimat suferinţa patimilor Sale,
ci a transformat-o într-o victorie deﬁnitivă asupra răului. Hristos, de la înălţimea crucii, încheindu-şi misiunea Sa
mântuitoare, proclamă împlinirea Planului divin: «Săvârşitu-s-a!» (cf. Io
19,30). El prevestea apostolilor Săi: «în
lume necazuri veţi avea», dar apoi îndemna cu putere: «îndrăzniţi, Eu am
biruit lumea» (cf. Io 16,33).
Suferinţa răscumpărătoare a Mântuitorului nostru Isus Hristos mai are,
însă, şi o altă dimensiune importantă
pentru noi creştinii de astăzi. Suferinţa
acceptată liber, pătrunsă de credinţă,
speranţă şi iubire, se transformă în victorie asupra răului, dobândind un sens
spiritual şi împlinind voinţa Tatălui ceresc. Astfel, Hristos transformă suferinţa distrugătoare a vieţii în posibilitatea
de a naşte la adevărata viaţă spirituală.
Prin patima Sa liber acceptată, Hristos ne oferă posibilitatea de a transforma suferinţele noastre în «compătimire», adică împreună pătimire cu El,
alăturându-le suferinţei Sale şi trans-

formându-le într-o luptă spirituală.
Această luptă, purtată cu credinţă, ne
dobândeşte o victorie la nivel spiritual,
un har divin. Astfel Hristos conferă un
sens mântuitor suferinţei noastre, dar
nu ne obligă, ci ne oferă doar o «posibilitate» pe care suntem chemaţi s-o
acceptăm liber, cu credinţă, speranţă şi
iubire, după exemplul Său.
Adeseori, şi noi astăzi, ca şi mulţimile din vremea lui Isus, am dori ca El
să suprime imediat suferinţa şi nu doar
să o transforme. Hristos, însă, nu elimină suferinţa, pentru că ne consideră
demni de ceva inﬁnit mai mare: a ﬁ
cuprinşi în suferinţa Sa (cf. A. Schmemann). Căci, acceptând liber suferinţa
şi alăturând-o celei a lui Hristos, vom
primi harul de a anula puterea ei distructivă, transformând-o în poartă
deschisă spre sﬁnţenie. Aşa se explică
şi acel răspuns pe care Sf. Pavel îl primeşte când cere Domnului eliberarea
de suferinţă: «Îţi este de ajuns harul
Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte
în slăbiciune» (cf. 2Cor 12,9).
Martirii şi mărturisitorii Bisericii
noastre au trăit din plin această experienţă spirituală şi au reuşit să transforme prin credinţa lor celulele închisorilor în locaşuri de rugăciune, iar timpul
detenţiei în timp de reculegere spirituală. În acest fel ei au conferit un sens
sﬁnţitor suferinţei absurde la care erau
supuşi pentru credinţa lor, urmând
exemplul Sf. Pavel, care spunea «mă
bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru
Hristos, căci atunci când sunt slab,
sunt puternic» (cf. 2Cor 12,10).
A înviat a treia zi după Scripturi
«Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică
este credinţa voastră, dar acum Hristos
a înviat din morţi ﬁind începutul învierii celor adormiţi» (cf. 1Cor 15,17.20)
Tradiţia Bisericii ne învaţă că Isus,
după patima, moartea şi îngroparea
Sa, nu a rămas în întunericul mormântului, supus morţii, ci, după trei zile, a
Înviat triumfător. Astfel, viaţa a izbucnit chiar din locaşul morţii şi legea universală a morţii a fost învinsă de legea
învierii şi a vieţii. Ceea ce Scripturile,
prin prorociile Vechiului Testament,
dar şi prin cuvintele Mântuitorului au
prevestit, acum s-a împlinit: «Domnul
a Înviat cu adevărat» (cf. Lc 24,34).
Cuvintele Sf. Pavel către Corinteni
«dacă Hristos nu a înviat zadarnică este credinţa voastră», ne arată că, fără
misterul Învierii Domnului, credinţa
noastră ar ﬁ lipsită de adevărul ei fundamental, de nucleul ei de forţă.
Ne întrebăm însă, ce înseamnă pentru noi, creştinii de astăzi, a crede în
Învierea Domnului Isus Hristos?
Trăim într-o lume care aﬁrmă că nu
are timp să-şi cunoască şi să-şi aprofundeze propria credinţă creştină, cu
multe persoane care se declară «creştini nepracticanţi» şi, de aceea, lumea
de astăzi, adeseori, se zbate între indiferentism, relativism şi ateism practic,
căzând uneori pradă unor ﬁlozoﬁi şi
religii străine, sau unor superstiţii şi
practici oculte.
Chiar şi în rândul credincioşilor
practicanţi, unii, atunci când vorbesc
despre Înviere, se gândesc doar la «nemurirea suﬂetului», sau la «miracolul
Învierii Fiului lui Dumnezeu», dar cre-

dinţa în nemurirea suﬂetului o aveau şi
evreii şi ﬁlozoﬁi greci şi alte religii din
vechime, deci nu ar ﬁ fost nevoie să
învie Hristos şi atunci credinţa noastră
creştină ar ﬁ cu adevărat zadarnică. Învierea lui Hristos din morţi însă nu este
doar învierea unui suﬂet, ci este învierea Persoanei Cuvântului întrupat, cu
Trup şi Suﬂet gloriﬁcat, aşa cum citim
în Sﬁntele Scripturi.
Să ne reamintim că Isus se arată de
mai multe ori apostolilor şi ucenicilor
Săi după evenimentul Învierii. Aceştia,
se înspăimântă crezând că văd un duh
(cf. Lc 24,37). Atunci Hristos cel Înviat
le arată, ca dovadă a identităţii Sale,
semnul ce va rămâne veşnic sigilat pe
Trupul gloriﬁcat, semnul rănilor mântuitoare, spunându-le: «Vedeţi mâinile
Mele şi picioarele Mele, căci Eu însumi
sunt» (cf. Lc 24,39). Toma, apostolul
care lipsise la prima arătare a Domnului după Înviere şi se îndoise de cuvântul celorlalţi, este îndemnat de Cel Înviat să atingă semnele rănilor trupului
Său palpabil, real (cf. Io 20,26-29).
Aceste evenimente ne arată că şi
apostolii au avut opţiunea liberă de a
crede sau nu, în realitatea Învierii
Domnului. Însă Isus le dezvăluie adevărata fericire a credinţei: «pentru că
m-ai văzut, ai crezut, dar fericiţi sunt
cei care n-au văzut şi au crezut» (cf. Io
20,29). Aceasta este adevărata «ascultare a credinţei», care conferă libertate
trăirii creştine prin supunerea în mod
liber a minţii şi a voinţei adevărurilor
revelate de Dumnezeu.
A crede în Învierea Domnului Isus
Hristos, înseamnă a accepta şi faptul
că prin moartea şi învierea Sa, Mântuitorul a suprimat deﬁnitiv puterea morţii şi ne-a arătat Calea deschisă spre
învierea noastră. Dar nu înseamnă că a
eliminat moartea ca realitate a vieţii
noastre ci, că moartea, arma supremă
a răului, nu mai are ultimul cuvânt în
lume, şi ea poate deveni o poartă de
trecere spre viaţa veşnică. Hristos, Păstorul cel bun, prin Învierea Sa, ne arată
Calea de urmat, pe care noi, în mod liber, cu credinţă, trebuie să o alegem. El
ne conduce şi devine pentru noi «poarta oilor» spre mântuire (cf. Io 10,9-11).
Dar poarta aceasta trebuie să o deschidem noi, cu propria voinţă, prin credinţa noastră.
Iubiţi credincioşi,
În ﬁecare noapte, la celebrarea măritei sărbători a Învierii Domnului, ascultăm cu bucurie cuvântul Sf. Ioan
Gură de Aur care proclamă victoria deﬁnitivă a lui Hristos asupra morţii, întrebându-se cu Sf. Pavel: «Unde-ţi este
moarte boldul? Unde-ţi este iadule biruinţa? A Înviat Hristos şi tu ai fost nimicit! (…) A Înviat Hristos şi viaţa stăpâneşte! A Înviat Hristos şi nici un
mort nu mai este în groapă, pentru că
Hristos ridicându-se din morţi, S-a făcut începătură celor adormiţi!».
Dacă acceptăm să credem în învierea universală, moartea nu mai are putere asupra noastră. Acesta este marele
dar pe care ﬁecare dintre noi l-am primit prin taina Sf. Botez şi îl mărturisim
în Simbolul credinţei: «mărturisesc un
Botez întru iertarea păcatelor, aştept
învierea morţilor şi viaţa veacului ce va
veni». Puterea pe care o contemplăm
continuarea în pagina 8
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Situatiilor Financiare la SC ’Transim SA Huedin, compuse din Bilanţul de venituri şi
cheltuieli, Contul de proﬁt şi pierderi pe anul 2012
Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.
Având în vedere adresa nr. 40/2013 înaintată de
SC Transim SA Huedin, înregistrată sub nr.
3047/19.04.2013 şi referatul nr. 3063/2013, depus de
Direcia economică din cadrul Primăriei Huedin, prin
care se supune spre aprobare Situatiile
Financiare(Bilant, Cont de proﬁt si pierderi, anexe)
la data de 31.12.2012.
Tinand seama de proiectul de hotărâre nr.
3071/2013, înaintat de primar şi avizat de comisia
economică, la şedinţa din data de 22.04.2013.
Luând în considerare prevederile O.U.G 79/2001
privind întărirea disciplinei economico- ﬁnanciare
respectiv art. 36 ,alin.2, lit.a, alin.3, lit.c, si art. 46 din
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modiﬁcată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Situatiile Financiare al SC Transim SA Huedin, compuse din Bilanţul de venituri şi
cheltuieli, Contul de proﬁt şi pierderi pe anul 2012,
anexate prezentei hotărâri.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directia economică din cadrul
Primăriei Huedin şi SC Transim SA.
Nr. 53/26.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încadrării în zona D a oraşului
Huedin, strada Soarelui
Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.
175/20.12.2012 prin care s-a aprobat stabilirea denumirii unei străzi noi – str. Soarelui şi H.C.L nr.
29/2003 prin care s-a aprobat zonarea intravilanului
oraşului
Huedin,
respectiv
referatul
nr.
2594/05.04.2013 înaintat de compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei, prin care solicită zoniﬁcarea acesteia, în vederea stabilirii impozitelor şi
taxelor locale, a unei locuinţe noi construite.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
3056/2013 înaintat de primar ş iavizat de comisia de
urbanism la şedinţa din data de 22.04.2013.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b,
alin.4, lit.c şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă modiﬁcarea art. 1 din Hotărârea
Consiliului Local Huedin nr. 175/20.12.2012, şi încadrarea străzii”,, Soarelui ” în zona D a oraşului, în vederea stabilirii taxelor şi impozitelor locale.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează biroul de urbanism, serviciul
impozite şi taxe locale, biroul de cadastru şi agricultură din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 55/26.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii suprafeţei de 8.200
mp, din administrarea Consiliului Local al Orasului
Huedin, în administrarea Consiliului Judeţean Cluj,
în vederea amenajării drumului de acces la Staţia de
Transfer Huedin, în cadrul proiectului ,, Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj.
Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.

Având în vedere adresa nr. 6568//04.04.2013 a
Consiliului Judetean Cluj, prin care solicită aprobarea dării în administrare a terenului în suprafaţa de
8.200 mp, teren înscris în C.F. 51400 proprietatea
oraşului Huedin, din administrarea Consiliului Local Huedin , în administrarea Consiliului Judeţean
Cluj, în vederea amenajării drumului de acces la Statia de Transfer Huedin, respectiv referatul nr.
3061/2013 înaintat de ing. Oros Iuliu din cadrul
U.A.T Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
3065/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
urbanism la şedinţa din data de 22.04.2013.
Ţinând seama de prevederile H.C.L nr.36, 37/2013,
Proiectul sistem de management integrat al Judetului
Cluj, art.9, alin.1 Hotararea A.G.A nr. 2/28.07.2010 a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco – Metropolitan Cluj, art.12, alin.1 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art. 21, alin.1, art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.a, art. 44,
45, 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă transmiterea suprafeţei de 8.200
mp, teren înscris în C.F. 51400 proprietatea oraşului
Huedin, din administrarea Consiliului Local al Oraşului Huedin, în administrarea Consiliului Judeţean
Cluj, în vederea amenajării drumului de acces la Staţia de Transfer Huedin, în cadrul proiectului ,, Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează biroul de urbanism, din cadrul
Primăriei Huedin.
Nr. 56/26.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea criteriile de punctare(criterii
de eligibilitate, selecţie şi de repartiţie) pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea
acestora în regim de închiriere
Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.
Având în vedere necesitatea stabilirii unor criterii
de eligibilitate, selecţie, respectiv repartiţie pentru
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere, respectiv referatul nr. 2995/2013 înaintat de inspector Handraluca
Mircea din cadrul compartimentului spatiu locativ şi
spatii cu altă destinaţie.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
3022/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
administratie publică la şedinţa din data de
22.04.2013.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 a
legea locuintei, HG 1275/2010 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
114/1996, respectiv art. 36, alin.1,2, lit.c, d, alin.6, lit.a,
pct.17 şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă criteriile de punctare(criterii de
eligibilitate, selecţie şi de repartiţie) pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi de locuinte din
fondul locativ de stat şi repartizarea acestora în regim de închiriere, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează biroul compartimentul spatiu
locativ, din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 57/26.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stabilirii perioadei de depunere
a dosarelor de locuinţe sociale

Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.
Având în vedere necesitatea stabilirii unor criterii
de eligibilitate, selecţie, respectiv repartiţie pentru
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale si din fondul locativ de stat şi repartizarea acestora în regim de
închiriere, respectiv referatul nr. 2944/18.04.2013,
înaintat de compartimentul de gospodarie comunala
si locativa din cadrul Primariei Huedin, HCL nr.
131/2012 prin care s-au aprobat criteriile de
punctare(criterii de eligibilitate, selecţie şi de repartiţie) pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ de stat şi repartizarea acestora în regim de închiriere.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
3048/2013, înaintat de primar şi avizat de comisia de
administratie publică la şedinţa din data de 22.04.2013.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 a
legea locuintei, HG 1275/2010 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
114/1996, respectiv art. 36, alin.1,2, lit.c, d, alin.6, lit.a,
pct.17 şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă stabilirea perioadei de depunere a
dosarelor de către solicitanţii de locuinţe sociale, în
vederea alcătuirii listei de priorităţi de la 29.04.2013
până la data de 15.05.2013.
Art.2. Se aprobă ca informarea persoanelor care
pot beneﬁcia de repartizarea de locuinţe sociale să ﬁe
relizată prin aﬁşierul Primăriei pe si-teul instituţiei
şi prin intermediul mijlocelor mass media.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează biroul compartimentul spatiu
locativ, din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 58/26.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea majorării tarifului de închiriere
Sala de nunţi din cadrul Casei Tineretului Huedin,
respectiv a Caminului Cultural Bicalatu
Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.
Având în vedere referatul nr. 3040/2013, înaintat
de administratorul Casei Tineretului din cadrul Primăriei Huedin, prin care se propune majorarea taxei
de închiriere a Sălii de nunţi, la suma de 2.000 lei /
eveniment, respectiv majorarea taxei de inchiriere la
Caminul Cultural Bicalatu, în condiţiile efectuării
reparaţiilor şi a investiţiilor facute la aceste imobile.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
3060/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
administratie publică la şedinţa din data de
22.04.2013.
Tinând seama de prevederile, art. 36, alin.2, lit.c,
alin.5, lit.b, şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă majorarea tarifului de închiriere a
Sălii de nunţi, de la suma de 1.500 lei / eveniment, la
suma de 2.000 lei/ eveniment.
Art.2. Se aprobă majorarea tarifului de închiriere a
Căminului Cultural Bicalatu de la 50 lei/eveniment
la 100 lei/ eveniment.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administratorul Sălii de Nunţi,
Direcţia economică şi Serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 59/26.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocarii de sume pentru activitati culturale organizate de Casa de Cultură
Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.

7

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin
Ţinând seama referatul nr. 2652/2013, înaintat de
dl. Traica Nicolae în calitate de director al Casei de
Cultură Huedin, privind aprobarea alocării sumei de
1.500 lei, pentru desfăşurarea activităţii culturale,,
Dorurile mele,, recital muzial de romante, majorarea
cuantumului în sumă de 6.000 aprobată iniţial în cadrul art.2 din H.C.L nr. 50/2013 – la suma de 12.000
lei ,al cap. 67.02.03.06/59.22 – actiuni Casa de Cultură ( pct. 26 ,, Colaboratorii,, – formaţii solişti vocali /
instrumentişti), alocarea sumei de 3.000 lei din cap.
67.02.03.06/59.22 – actiuni Casa de Cultură pentru
ﬁnanţarea Programului Educational ,, Bunele Maniere,, pentru tinerii din grupuri dezavantajate/defavorizate cu vârsta cuprinsă între 7- 15 ani, al comunitatii de rromi din oraşul Huedin, activităţi cuprinse în
Programul manifestărilor culturale anuale ale Casei
de Cultură Huedin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/25.01.2013.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2,
lit.d, alin.6, lit.a, pct. 4, 5 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei, pentru
desfăşurarea activităţii culturale
,, Dorurile mele,, – recital muzical de romanţe, activitate cuprinsă în Programul manifestarilor culturale anuale ale Casei de Cultură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/25.01.2013.
Art.2. Se aprobă majorarea cuantumului în suma
de 6.000 lei , sumă aprobată iniţial în cadrul art.2 din
H.C.L nr. 50/2013 la suma de 12.000 lei al cap.
67.02.03.06/59.22 – Casa de Cultura ( pct. 26 ,, Colaboratorii,, formaţii solişti vocali /instrumentişti).
Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 3.000 lei din
cap. 67.02.03.06/59.22 – actiuni Casa de Cultură pentru ﬁnanţarea Programului educaţional ,, Bune Maniere,, pentru tineri din grupuri dezavantajate/defavorizate cu vârsta cuprinsă între 7- 15 ani, pentru
comunitatea de rromi al Oraşului Huedin.
Art.4. Se aprobă fondul de rezervă în cuantum de
4.500 lei, rămas în cadrul cap.67.02.03.06/59.22 – Casa de Cultură.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţia economică din cadrul
Primăriei Huedin.
Nr. 60/26.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocarea sumei de 1.500 lei,
pentru acţiunile desfăşurate de corul de copii al Bisericii Reformate Huedin
Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.
Tinând seama referatul nr. 2717/2013, înaintat de
dl. Traica Nicolae în calitate de director al Casei de
Cultură Huedin, privind aprobarea alocării sumei de
1.500 lei, pentru acţiunile desfăşurate de Corul de copii al Bisericii Reformate Huedin, din fondul de rezervă al cap. 67.02.05.02/59.22,, Tineret,, acţiuni cu
caracter ştiinţiﬁc şi social- cultural, cf. art. 4 din Hotărarea Consiliului Local nr. 50/08.04.2013.
Având în vedere proiectul de hotărâre
nr.3018/2013, înaintat de primar şi avizat de comisia
de învăţământ, cultură la şedinţa din data de
22.04.2013.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2,
lit.d, alin.6, lit.a, pct. 4, 5 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei, pentru
acţiunile desfăşurate de corul de copii al Bisericii Reformate Huedin, din fondul de rezervă al cap.
67.02.05.02/59.22,,Tineret,, acţiuni cu caracter ştiinţiﬁc şi social- cultural, cf. art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 50/08.04.2013.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţia economică din cadrul
Primăriei Huedin.
Nr. 61/26.04.2013

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stabilirii preţului biletelor la
spectacolele care vor ﬁ desfăşurate în cadrul Casei de
Cultură Huedin
Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.
Tinând seama referatul nr. 2761/2013, înaintat de
dl. Traica Nicolae în calitate de director al Casei de
Cultură Huedin, privind aprobarea pretului biletelor
de spectacole care se vor desfaşura in cadrul Casei de
Cultură Huedin.
Avand in vedere proiectul de hotărâre nr.
3049/2013 inaintat de primar şi avizat de comisia de
învăţămânr, cultură la şedinţa din data de 22.04.2013.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2,
lit.d, alin.6, lit.a, pct. 4, 5 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă stabilirea pretului biletelor la
spectacolele care vor ﬁ desfăşurate în cadrul Casei de
Cultură astfel:
Bilet de intrare 1 persoană/ spectacol- 25 lei(
rândurile 1 – 8 cu 106 locuri)
Bilet de intrare 1 persoană /spectacol -20 lei(
rândurile 9 – 18 cu 140 locuri)
Bilet de intrare 1 persoana/spectacol -15
lei(rândurile 19 – 21 cu 24 locuri, balcon 64 locuri)
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţia economică din cadrul
Primăriei Huedin, şi Casa de Cultură Huedin.
Nr. 62/26.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierea în condiţiile legii, a
două cabinete în suprafata de 33,33 mp, spaţii care
vor ﬁ folosite în exclusivitate cu destinaţia de cabinet
medical
Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr.
2435/2013 înaintată de dr. Dr. Giurgiu Radu Calin,
medic primar urolog, prin care solicită aprobarea închirierii în condiţiile legii, a două spaţii în suprafaţă
totală de 33,33 mp, suprafaţă constituită din 2 încăperi, (o încăpere de 16, 01 mp , respectiv 17,32 mp ),
spaţii care vor ﬁ folosite în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical, spaţii situate la etajul II corp
A camerele nr. 214, 216, din clădirea fostei Policlinicii, P.ta Victoriei nr. 6-8, respectiv spaţiu adiacent în
suprafaţă de 9,76 mp, compus din hol de acces, sala de
aşteptare şi grup social, si
referatul nr. 3131/22.04.2013, înaintat de biroul de
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei
Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3134/2013, înaintat de primar şi avizat de comisia de
sănătate, tineret la şedinta din data de 22.04.2013.
Luând în considerare prevederile art 36, alin.1,2,
lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi
art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modiﬁcată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii, a două cabinete în suprafata de 33,33 mp, constituită din
2 încăperi, (o încăpere de 16, 01 mp, respectiv 17,32
mp), spaţii care vor ﬁ folosite în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical, spaţii situate la etajul II,
corp A, camerele nr. 214, 216, din incinta fostei Policlinici, str. P.ta Victoriei nr. 6-8 şi un spaţiu adiacent
în suprafaţă de 9,76 mp, spaţiu compus din hol de acces, sală de aşteptare şi grup social.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei privind închirierea spaţiilor solicitate
la art.1, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor prevăzute la art.1 cf. anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodarie
comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin..
Nr. 63/26.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocarii sumei de 2.000 lei, pentru achiziţionarea unor articole sportive( mese de
tenis), pentru practicarea ramurei sportive – tenis de
masă, la Sala de Sport al Şcolii noi cu 16 săli de clasă
din P.ta Republicii nr. 42 – 48.
Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.
Având în vedere necesitatea reînoirii obiectelor de
inventar de genul articolelor sportive, în cadrul sălii
de sport din cadrul Şcolii noi cu 16 săli de clasa din
P.ta Republicii nr. 42 – 48.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3097/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
tineret, sport la şedinta din data de 22.04.2013.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin.1, 2,
lit.d, alin.6, lity.a, pct. 5, 6 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 4.000 lei din
cap. 67.02.05.01/20.30.30 – Sport – Alte cheltuieli cu
bunuri şi servicii, pentru achiziţionarea unor articole sportive( mese de tenis), pentru practicarea ramurei sportive – tenis de masă, la Sala de Sport al Şcolii
noi cu 16 săli de clasă din P.ta Republicii nr. 42 – 48.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directia economică din cadrul
primăriei Huedin.
Nr. 64/26.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
Edves Laura

Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformarii unor posturi de
personal didactic auxiliar, respectiv persoanl nedicactic la Liceul Teoretic,, O.Goga ,, Huedin
Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26.04.2013.
Având în vedere adresa nr. 1043/2013 a Liceului
Teoretic ,, O.Goga,, Huedin, prin care solicită aprobarea transformării unor posturi de personal didactic
auxiliar respectiv persoanl nedicactic , adresa nr.
3486/2013 a I.S.J Cluj prin care s-a aprobat promovarea solicitată, Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 18.03.2013, respectiv referatul nr.
3067/2013 înaintat de Direcţia economică din cadrul
Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
3070/2013, înaintat de primar şi avizat de comisia de
îvăţământ, cultură la şedinţa din data de 22.04.2013.
Ţinând seama de prevederile Ordinului nr.
4422/2011 a M.C.T.S, art.2, lit.b din Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului
de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual, aprobat prin art.1 din Ordinul
4422/2011, Legea Cadru nr. 284/2010, respectiv art. 36,
alin. 2, lit.d, art.6, lit.a, pct.1 si art. 45 din legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă transformarea postului de personal didactic auxiliar – laborant II studii medii, în post
de laborant I studii medii la Liceul Teoretic ,, O.Goga,, Huedin.
Art.2. Se aprobă transformarea unor posturi de
personal nedidactic in cadrul Liceului Teoretic ,,
O.Goga,, Huedin astfel:
- din muncitor (de întreţinere)II, în muncitor (de
intreţinere I) -normă întreagă
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«Libertatea credinţei, libertatea de a alege binele»

Fragmente din scrisoarea pastorală a PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla
urmare din pagina 5
primăvara în natura creată de Dumnezeu am primit-o şi noi, făptura umană
însuﬂeţită de Spiritul Său, prin credinţa
noastră creştină, este puterea învierii,
primită prin Botez.
A primi sau a respinge credinţa
creştină, înseamnă în primul rând a
accepta sau a respinge credinţa în Învierea lui Hristos, ca înviere a Trupului şi Suﬂetului Său, dar şi ca început
al învierii viitoare a ﬁecăruia dintre
noi. De aceea, şi astăzi oﬁciul liturgic
al sărbătorii Învierii este străbătut de
la început până la sfârşit de refrenul
imnului triumfului vieţii asupra morţii. Troparul Învierii, cântul bucuriei
credinţei creştine, este compus din
trei părţi distincte, care ne invită să
medităm asupra profunzimii misterului Învierii. «Hristos a înviat din
morţi» este marele adevăr teologic şi
istoric pe care îl proclamăm. «Cu
moartea pe moarte călcând», arată
modul în care Hristos, prin moartea
Sa răscumpărătoare, a distrus puterea morţii. În ﬁnal, mărturisim credinţa şi speranţa noastră în Cel Înviat, care suprimând puterea morţii, a
deschis tuturor creştinilor Calea spre

viaţă, spunând: «şi celor din morminte viaţă dăruindu-le».
Hristos, Învierea şi Viaţa, a învins
moartea pentru ﬁecare dintre noi. Acesta este marele dar pe care reînnoit îl primim atunci când alegem să acceptăm
liber, cu credinţă, acest mare adevăr şi
mister fundamental al creştinismului.
«Devenim creştini, dar nu ne naştem (creştini)», aﬁrma cu multă înţelepciune Tertulian, căci a ﬁ creştin înseamnă a duce până la sfârşit «lupta
cea dreaptă a credinţei». Nu este vorba
de o luptă cu oamenii de altă credinţă
ci, în primul rând o luptă cu noi înşine,
o luptă cu ispitele împotriva credinţei
noastre. De aceea, este important ca în
«Anul credinţei» să cunoaştem şi să ne
examinăm conştiinţa asupra tăriei credinţei noastre, dar şi asupra ispitelor şi
a păcatelor împotriva harului credinţei.
(...)
Imperativul cunoaşterii şi acceptării
adevărurilor credinţei creştine ne cere
să învăţăm permanent şi să ascultăm cu
încredere mesajele Bisericii transmise
prin păstorii ei. A respinge un singur
adevăr revelat de Dumnezeu şi propus
de Biserică înseamnă a păcătui împotriva credinţei, şi, ca urmare, duce la pier-

urmare din pagina 7
- din muncitor(fochist ) II, în muncitor(fochist)I
– normă întreagă
- din muncitor(bucătar) III, în muncitor(bucătar)
II – normă întreagă
din
muncitor(spălătoreasă)
VI
în
muncitor(spălătoreasă)V – 1/2 normă
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Liceul Teoretic O.Goga ,, Huedin.
Nr. 65/26.04.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edves Laura
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea promovării a două persoane angajate pe postul de îngrijitor II, pe postul de îngrijitor
I, la Liceul Tehnologic,, Vlădeasa,, Huedin.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2013.
Având în vedere adresa nr. 1124/2013 a Liceului
Tehnologic ,,Vladeasa,, Huedin, privind promovarea
a două persoane angajate de pe postul de îngrijitor II
, pe postul de ingrijitor I, adresa nr. 2922/2945/2013
a I.S.J Cluj prin care s-a aprobat transformarea celor
două posturi , respectiv Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 26.03.2013, respectiv referatul nr. 3067/2013 înaintat de direcţia economică din
cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
3068/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
învăţământ, cultură la şedinţa din data de 22.04.2013.
Ţinând seama de prevederile Ordinului nr.
4422/2011 a M:C.T.S, art.2, lit.b din Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a
personalului contractual, aprobat prin art.1 din Ordinul 4422/2011, Legea Cadru nr. 284/2010, respectiv
art. 36, alin. 2, lit.d, art.6, lit.a, pct.1 si art. 45 din legea
nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă promovarea a două persoane angajate pe postul de îngrijitor II, pe postul de îngrijitor
I, la Liceul Tehnologic,, Vlădeasa,, Huedin.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Liceul Tehnologic,, Vladeasa,,
Huedin.

derea Harului credinţei. Nu este însă
suﬁcient să credem, ci trebuie să ne
străduim să trăim mereu după principiile credinţei, oferind o mărturie publică,
prin comportamentul nostru coerent cu
credinţa noastră. Aşa cum scrie Sf. Iacob: «Tu crezi că unul este Dumnezeu?
Bine faci; dar şi demonii cred şi se cutremură. Vrei să înţelegi însă, omule nesocotit, că credinţa fără de fapte moartă
este?» (cf. Iac 2,19-20). Cu alte cuvinte,
să ne însuşim şi noi acea profundă deviză de viaţă prin care primul purpurat al
neamului românesc, mărturisitor al credinţei, Card. Iuliu Hossu, răspundea ispititorilor în credinţă: «credinţa noastră
este viaţa noastră!».
Iubiţi credincioşi,
Vă invit să ne reamintim că în anul
acesta comemorăm 1700 de ani de la
Edictul de la Milano, ce oferea libertate
creştinilor, încheind astfel o pagină de
glorie a Bisericii creştine primare presărată cu numeroşi martiri care au urmat
calea credinţei şi au ales mai degrabă
jertfa supremă decât lepădarea de legea în care au fost botezaţi.
De asemenea, în acest an, Eparhia
noastră aniversează 160 de ani de la
întemeierea ei prin Bula papală «Ad
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apostolicam sedem», promulgată de
către Papa Pius al IX-lea la 26 noiembrie 1853, cu primul sediu episcopal la
Gherla (Armenopolis).
Luna mai este în Biserica noastră şi
luna comemorării episcopilor mărturisitori ai credinţei din timpul regimului
comunist. Împărtăşim cu toţii bucuria
beatiﬁcării Mons. Vladimir Ghika şi ne
rugăm ca, după voinţa lui Dumnezeu,
să ﬁe ridicaţi la cinstea sﬁntelor altare,
cât de curând şi episcopii noştri mărturisitori ai credinţei.
Iubiţi credincioşi,
În viaţa noastră de credinţă, avem
libertatea de a alege binele şi celelalte
atribute ale lumii create de Dumnezeu.
Putem să-L acceptăm cu credinţă pe
Cel răstignit pentru mântuirea noastră,
sau să-L refuzăm. Putem să alegem să
suferim cu El şi pentru El, sau să ne
revoltăm împotriva necazurilor şi a suferinţelor vieţii. Avem libertatea de a
crede în Învierea lui Hristos în trup
adevărat, ca început al mântuirii noastre. Suntem liberi să credem ceea ce
alegem, dar suntem şi responsabili, căci prin decizia noastră de acum, ne hotărâm veşnicia. Alegând răul, devenim
instrumente ale răului în lume. Ale-
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gând binele, ne întărim în credinţa primită prin Botez, care ne conferă puterea Învierii, puterea de a deveni ﬁi ai
lui Dumnezeu (cf. Io 1,12).
Acum, la ﬁnal, vom spune împreună cu Sf. Ioan evanghelistul: «Acestea
s-au scris ca voi să credeţi că Isus este
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui» (cf.
Io 20,31).
Vă doresc zile de sărbătoare luminate, alături de cei dragi, trăite la lumina
credinţei, cu bucuria speranţei şi tăria
iubirii faţă de Acela care prin moartea
Sa ne-a deschis nouă tuturor Calea în
Adevăr spre Viaţă!
HRISTOS A ÎNVIAT!
† FLORENTIN
Episcop de Cluj-Gherla
Dată în Cluj-Napoca, din reşedinţa
episcopală, la mărita Sărbătoare a Învierii din morţi a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos,
Anul Domnului 2013, la 312 ani de la
Sfânta Unire cu Biserica Romei, la 160
de ani de la întemeierea binecuvântatei
Eparhii de Cluj-Gherla, în primul an de
pontiﬁcat al Sf. Părinte Papa Francisc, în
al XVII-lea an al episcopatului nostru şi
al XI-lea în tronul acestei eparhii.
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HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modiﬁcării şi complectarii art.1
din Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 28/2013
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2013.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.
28/2013 prin care s-a aprobat la solicitatea Liceului
Teoretic ,, O.Goga,, Huedin, închirierea în condiţiile
legii, a două săli de clasă pentru desfăşurarea cursului de formare continuă a profesorilor de Limba Română, respectiv adresa Institutiei Prefectului Judetului Cluj nr. 4946/2013, prin care s-a solicitat stabilirea cotei părţi din cuantumul chiriei ce revine bugetului local al oraşului Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
3020/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
învăţământ, cultură la şedinţa din data de 22.04.2013.
In temeiul prevederilor art .36, alin.66, lit.a, pct. 1
şi şi art. 16, alin.2 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridica al acesteia,
art.868 Cod Civil, şi 46 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modiﬁcarea şi complectarea art.1
din Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 28/2013,
articol care va avea următorul conţinut:
,, Se aprobă închirierea în condiile legii, de către Liceul Teoretic,, O.Goga Huedin, a două spaţii
din cadrul unitătii de învăţământ, pentru organizarea cursului de formare continuă a profesorilor
de limba română, în afara orelor de desfăşurare a
cursurilor elevilor şi stabilirea unui procent de
50% din cuantumul chiriei ce va fi plătită în contul Primăriei Oraşului Huedin nr.RO 35TREZ22121300205XXXXX, până la data de 10 a lunii
pentru luna precedentă astfel:
1 sala de clasă
1 sala – laborator TIC
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul
Primăriei Huedin şi Liceul Teoretic ,, O.Goga,, Huedin.

privind aprobarea Calendarului manifestărilor
cultural artistice şi sportive organizate cu ocazia,, Zilelor Huedinului – IN FLORAR LA HUEDIN,, în cursul lunii Mai 2013
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2013.
Avand în vedere referatul nr.3163/2013 depus de
dl. Traica Nicolae – director al Casei de Cultură Huedin, prin care solicită aprobarea Calendarului manifestărilor Cultural Artistice şi Sportive cu ocazia,,
Zilelor Huedinului – IN FLORAR LA HUEDIN,, respectiv referatul nr. 3156/2013 înaintat de directia
economică din cadrul Primăriei Huedin prin care
propune premierea familiilor care au împlinit 50 ani
de căsătorie şi persoanelor care au împlinit vârsta de
100 ani.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3164/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
cultură la şedinţa din data de 26.04.2013.
Luînd în considerare prevederile art.38 si 46 din
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modiﬁcată cu Legea nr. 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Calendarul manifestărilor cultural artistice şi sportive organizate cu ocazia,, Zilelor
Huedinului – IN FLORAR LA HUEDIN,, în cursul
lunii Mai 2013, cf. anexei ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă acordarea unui premiu în cunatum de 250 lei /familie, pentru familiile care au implinit 50 ani de căsătorie.
Art.3. Se aprobă acordarea unui premiu în cuantum de 500 lei / persoană, pentru persoanele care au
împlinit 100 de ani de viaţă.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directia economică din cadrul
Primariei Huedin respectiv Casa de Cultură Huedin.
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