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Primăria şi Consiliul
Local Huedin susţin
scriitorii din Huedin

Moţii sunt invitaţi la Huedin
la târgul „Produs de Cluj”
Târgul „Produs de Cluj” ajunge la Huedin,
în perioada 9 – 11 mai. La acest eveniment
vor ﬁ prezenţi aproximativ 70 de expozanţi.
Vizitatorii târgului se vor putea delecta cu
spectacole folclorice susţinute de artişti de
renume din judeţul Cluj. Pentru cei mai mici
spectatori, duminică este programat un
spectacol susţinut de artiştii prestigiosului
Teatru de Păpuşi Puck, care vor pune în scenă „Cenuşăreasa”. „Ne întoarcem la Huedin
după doi ani şi am decis să revenim deoarece
locuitorii oraşului şi moţii din comunele învecinate s-au declarat interesaţi de această
manifestare. Pe de altă parte, avem între
expozanţii care participă la toate ediţiile
târgului „Produs de Cluj” numeroşi meşteri
populari şi producători din zonă, ceea ce ne
obligă, moral vorbind, să venim şi la ei acasă. Invit locuitorii din zonă să ne viziteze pe
parcursul celor trei zile, să cumpere alimente tradiţionale, de la caş la cârnaţi, ulei
presat la rece, miere de albine, dulciuri de
casă, dar şi produse ale meşterilor populari”, a declarat Horea Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. Târgul este
organizat de Consiliul Judeţean Cluj şi
Asociaţia „Produs de Cluj”.

În această ediţie puteţi citi:

Evreii deportaţi în timpul
Holocaustului,
comemoraţi la Huedin
Victimele Holocaustului au fost comemorate miercuri, 7 mai, în cadrul
primei ediţii a „Zilei Comunităţii Evreieşti din Huedin”.
Despre acest eveniment, citiţi pe larg
în pagina 8.

Inaugurarea bazei
sportive
din Parcul Tineretului
ÎÎn anul 2014, la fel ca şi în anii anteriori,
Primăria şi Consiliul Local Huedin au avut în
vedere susţinerea financiară a publicării unor
lucrări literare şi istorice contribuind astfel la
promovarea valorilor culturale locale şi a
o ra ş u l u i H u e d i n . A c e s t e l u c ră r i a l e
profesorilor din oraşul Huedin sunt prezentate
publicului larg în lunile mai-iunie în cadrul
unor manifestări culturale deosebite fapt care
onorează urbea noastră. Cartea „Schimb de
oase”, volum bilingv româno-francez, a
profesorului Alexandru Jurcan va fi lansată în
data de 15 mai 2014 la Centrul Cultural Francez
din Cluj-Napoca într-un cadru festiv şi
totodată non-conformist. Volumul „Viaţa lui
Marin Preda” - lucrare de doctorat - şi placheta
de versuri „Lacrimă trecută-n veşnicie” scrise

de profesoara Rodica Potoceanu Matiş,
publicate postum, urmează a fi lansate în data
de 2 iunie 2014 în cadrul manifestării Zilele
oraşului Huedin „În florar la Huedin”, ediţia a
XV-a, cu ocazia organizării la Liceul Teoretic
„Octavian Goga” Huedin a unui Concurs de
creaţie literară intitulat „Octavian Goga în
actualitate”. Tot cu această ocazie va fi
prezentată ediţia a III-a a monografiei oraşului
Huedin - „Huedinul, o localitate pe drumul
spre Europa: aspecte monografice” scrisă de
profesorii Cristian-Claudiu Filip şi HoreaDorin Matiş. Aceste patru carţi au fost
publicate la Editura „Casa Carţii de Ştiinţă”
din Cluj-Napoca în condiţii grafice excelente şi
răspund interesului faţă de lectură şi
cunoaştere a huedinenilor.

În data de 30 aprilie 2014, după şedinţa Consiliului Local, primarul Huedinului, dr. Mircea Moroşan, alături de consilieri locali ai PDL, independenţi, UDMR
şi PCM a inaugurat baza sportivă amenajată pe locaţia fostului ştrand, în spatele Sălii de nunţi.
Un fotoreportaj de la acest eveniment,
în pagina 4.

Consilierul local
Marius Farkas a plagiat
În timp ce Primăria şi Consiliul Local
Huedin susţin la nivelul oraşului Huedin
publicarea unor importante lucrări literare şi istoriograﬁce asistăm şi la apariţia unei lucrări care îndeplineşte condiţiile unui plagiat.
Citiţi amănunte în pagina 4.

Hotărârile Consiliului Local Huedin din aprilie 2014, în paginile 2-3, 5-7
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Hotărârile Consiliului Local Huedin
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HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rezilierii Contractului de Furnizare a Energiei Termice nr. 8775/17.10.2007, încheiat cu SC Crişul Huedin SA, organizarea în condiţiile legii, a licitaţiei pentru atribuirea Contractului
de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică şi asigurarea continuităţii Serviciului Public de Termie al Oraşului Huedin.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 03.04.2014.
Având în vedere Raportul nr. 2828/2014 înaintat
de Consiliul de Administraţie al SC Crişul Huedin
SA, care analizează cauzele neîndeplinirii clauzelor
contractului de delegare a serviciul de termie în oraşul Huedin, cât şi situaţia ﬁnanciară a societăţii care
face imposibilă aprovizionarea cu materie primă necesară producerii agentului termic pentru sezonul
rece următor, respectiv referatul nr. 2829/01.04.2014
înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei
Huedin.
Ţinând seama de Raportul nr. 118/2014 a Compartimentului Public Intern din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, pentru analiza economico – ﬁnanciară
asupra activităţii SC Crişul Huedin SA.
Luând în considerare prevederile art.1, alin.2, lit.d,
art.2, lit.e, art.3, art.6, art.7, alin.2, art.8 ,a lin.1, 3 , art.
9, alin.1, alin.2, 3, art. 22 , alin.1, 2 , lit.b, , art.24, alin.2,
art.29, 30, 32, din legea nr. 51 /2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice.
Luând în considerare proiect de hotărâre nr.
2830/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 03.04.2014.
Având în vedere art. 13, 18, din Statutul SC Crişul
Huedin SA, art.3, pct. 2 , lit.c, art.4, alin.2, art. 55, alin.
1, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, art. 113, 142 alin.2 din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale art. 36, alin. 2, lit.a, alin.3, lit.
c,d, alin.6, lit.a pct. 14 si art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

privind aprobarea Organigramei şi Statul de Funcţii al SC Crişul Huedin SA pe anul 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 03.04.2014.
Având în vedere adresa nr. 2833/2014 inaintata de
SC Crisul Huedin SA prin care solciiita aprobarea
Statului de Functii si Organigramei Societatii pe
anul 2014, respectiv referatul nr. 2834/01.04.2014
înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei
Huedin.
Ţinând seama de Raportul nr. 118/2014 a Compartimentului Public Intern din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, pentru analiza economico – ﬁnanciară
asupra activităţii SC Crişul Huedin SA.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
2835/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 03.04.2014.
Având în vedere art. 13, din Statutul SC Crişul Huedin SA, art.3, pct. 2 , lit.c, art.4, alin.2, art. 55, alin. 1,
din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, art. 113, 143 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale art. 36, alin. 2, lit.a, alin.3, lit.
c,d, alin.6, lit.a pct. 14 si art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă rezilierea Contractului de Furnizare a Energiei Termice nr. 8775/17.10.2007, încheiat
cu SC Crişul Huedin SA.
Art.2. Se aprobă organizarea în condiţiile legii, a
licitaţiei pentru atribuirea Contractului de Delegare
a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu
Energie Termică al Oraşului Huedin, prin metoda
gestiunii delegate.
Art.3. În vederea asigurării continuităţii Serviciului Public de Termie al Oraşului Huedin, SC Crişul
Huedin SA va asigura desfăşurarea acestei activităţi
până la data atribuirii noului Contract de Delegare a
Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Oraşului Huedin.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Huedin.
Nr. 57/03.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Abtineri:
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan

15
11
8
3
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii
al SC Crişul Huedin SA pe anul 2014, conform anexelor la prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administratie al
SC Crisul Huedin SA şi SC Crişul Huedin SA.
Nr. 58/03.04.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
8
Abtineri:
3
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan

11
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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în sensul micsorarii procentului iniţial de 50% din
valoarea masei verzi pe hectar, la un procent de 30%,
ceea ce duce la modiﬁcarea calculului preţului initial
de pornire a licitatiei de 325, 33 lei/ha, la un preţ de
195,69 lei/ha ( 13046 kg masa verde pe hectar x 0,05
lei/ kg masa verde x 30% = 195,69 lei/ha).
Ţinând seama de prevederile art. 1, 2, lit.b, d, e, f,
art.3, lit.b , art.4, alin.1, art.5, art.9, alin.1, 3, 4, 5, 11, din
O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modiﬁcarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, art. 1, 2, 4, 5,alin.1, art.6, 10, 13,
din HG 1064/2013 privind Normele Metodologice
pentru aplicareaprevederilor OUG34/2013 – Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice – priministrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407
din 31 mai 2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aﬂate în domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor;
- Prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii
şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
- Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile
art.36 alin. (2 ) lit”c”, alin (5) lit.”a”, art.115 alin.(1)
lit.”b” şi art.123 alin (1), alin.(2) din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modiﬁcările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei, în vederea închirierii suprafeţelor de
păşune ale Oraşului Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Huedin.
Nr. 59/03.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Abtineri:
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan

15
11
10
1
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru organizarea licitaţiei, în vederea închirierii suprafeţelor de păşune ale Oraşului Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 03.04.2014.
Având în vedere referatul nr. 2021/2014 inaintat
de compartimentul registrul agricol privind stabilirea măsurilor pentru realizarea păşunatului pe păşunea care apartine orasului Huedin.
Luând în considerare Hotararea CJ nr. 396/2013
pentru stabilirea preturilor medii la pricipalele produse agricole pe baza cărora vor ﬁ stabilite veniturile
din arendă pe anul 2014, respectiv referatul nr.
2816/2014 înaintat de directia economică din cadrul
Primăriei Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.
2836/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de
administraţie publică la şedinţa din data de
03.04.2014, proiect care a fost modif icat în şedinţa
extraordinară printr-un amendament la Cap. 6 ,, Clauze Financiare – pct.1 – Pretul de pornire a licitatei,

privind aprobarea rectiﬁcării Bugetului Local al
Oraşului Huedin pe anul 2014, cu suma de 870.000 lei
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Cluj
nr. 6363/28.03.2014, înregistrată sub nr.
2918/03.04.2014, privind alocarea de fonduri pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi coﬁnanţarea proiectelor de infrastructură, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 95/28.03.2014 în sumă de 870 mii lei, respectiv referatul nr.
3192/16.04.2014 înaintat de Direcţia economică din
cadrul Primăriei Huedin prin care solicită aprobarea
rectiﬁcării bugetului local, cu suma de 870.000 lei.
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 al
Oraşului Huedin pe anul 2014, cu suma de 870.000
lei astfel:
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VENITURI: .............................................. .....870.000 lei
Cap. 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale..................................870.000 lei
CHELTUELI: ……......................……..............870.000 lei
Cap. 65.04.02/71.01.30- Liceul Tehnologic Vladeasa – Centrala termică........................................170.000 lei
Cap. 65.04.01/71.01.30- Reabilitare şarpantă la sala de sport Liceul Teoretic Octavian Goga .. 50.000 lei
Cap. 84.03.03/71.03 – Reabilitare şi modernizare
străzi în oraşul Huedin , str. Morii, str. 1 Mai, str. Florilor, str. Stadionului ........................................200.000 lei
Cap. 84.03.03/71.01.30 – Pietruire, amenajare şi
asfaltare parţială, str. Nordului, str. Prundului, str.
Cetatea Veche.....................................................200.000 lei
Cap. 65.04.02/ 71.01.30 Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin – Reabilitare Sala de Sport (inlocuire acoperiş şi reabilitare exterior) .......................... 200.000 lei
Cap. 65.03.01/71.01.30 – Grădiniţa Prichindeii Veseli – Lucrări de reparaţie şi reabilitare....... 50.000 lei
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia economică din cadrul
Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 60/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă plata de către Oraşul Huedin, a comisionului aferent plăţii electronice cu cardul, a Impozitelor şi Taxelor Locale.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul impozite şi taxe locale
şi Directia economică din cadrul Primăriei Oraşului
Huedin.
Nr. 62/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contului de Execuţie bugetara
pe Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 31.03.2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere informarea privind execuţia bugetară la data de 30.06.2013, întocmită în conformitate cu prevederile art.49, pct.12 din Legea nr.
273/2006, privind ﬁnantele publice locale cu modiﬁcarile şi completările ulterioare, respectiv referatul
nr. 3301/23.04.2014 înaintat de Direcţia Economică
din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea Execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a oraşului Huedin la data de 31.03.2014.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3303/23.04.2014 înaintat de primar şi avizat de comisia economică la şedinţa din data de 23.04.2014.
Luând în considerare prevederile art. 49, pct.12
din Legea nr. 273/2006 privind ﬁnanţele publice locale, respectiv art. 36 ,alin.1, 2, lit.a,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 Contul de Execuţie Bugetară pe
Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare
a Oraşului Huedin la data de 31.03.2014, conform
anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia economică din cadrul
Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 61/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

sistemului naţional electronic de plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3257/22.04.2014 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa din data de 23.04.2014.
Luând în considerare prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal cu modiﬁcarile la zi ,
OG nr. 92/ 2003 priivnd Codul de procedura ﬁscala
cat si art. 36, alin.l, 2, lit.b, alin 4.,lit.c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modiﬁcată cu Legea 286/2006.

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea plăţii de către oraşul Huedin, a
comisionului aferent plăţii electronice cu cardul al
Impozitelor şi Taxelor Locale.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere referatul nr. 3178/16.04.2014 înaintat de serviciul impozite şi taxe locale, privind plata comisionului aferent plăţii electronice cu cardul al
impozitelor şi taxelor locale, adresa nr. 7940/2014 a
Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, art. I
din H.G 1070/2013 pentru modiﬁcarea şi complectarea art. 10 din H.G 1235/2010 de aprobare a realizării

privind aprobarea modiﬁcării art.1 din Hotărarea
Consiliului Local Huedin nr. 57/03.04.2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere Referatul nr. 3255/2014 înaintat
de biroul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită modiﬁcarea
art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2014,
prin care s-a aprobat rezilierea Contractului de furnizare a energiei termice nr. 8775/2007 cu SC Crişul
Huedin SA, în sensul că numărul contractului care
face obiectul rezilierii este 6170/06. 07. 2010.
Luând în considerare prevederile art.1, alin.2, lit.d,
art.2, lit.e, art.3, art.6, art.7, alin.2, art.8 ,a lin.1, 3 , art.
9, alin.1, alin.2, 3, art. 22 , alin.1, 2 , lit.b, , art.24, alin.2,
art.29, 30, 32, din legea nr. 51 /2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3256/22.04.2014 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa din data de 23.04.2014.
Având în vedere art. 13, 18, din Statutul SC Crişul
Huedin SA, art.3, pct. 2 , lit.c, art.4, alin.2, art. 55, alin.
1, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, art. 113, 142 alin.2 din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale art. 36, alin. 2, lit.a, alin.3, lit.
c,d, alin.6, lit.a pct. 14 si art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modiﬁcarea art.1 din Hotărarea
Consiliului Local Huedin nr. 57/03.04.2014, în sensul că se reziliază Contractul de Furnizare a Energiei
Termice nr. 6170/06.07.2010 încheiat cu SC Crişul
Huedin SA.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia economică din cadrul
Primăriei Oraşului Huedin şi SC Crişul Huedin SA.
Nr. 63/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din funcţiune a obiectelor de inventar deteriorate, în valoare totală de
17.712,84 lei, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere adresa nr. 1599/14.04.2014 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, înregistrată sub

nr. 3136/15.04.2014, prin care solicită aprobarea
scoaterii din funcţiune a obiectelor de inventar deteriorate in valoare totală de 17.712,84 lei, şi ţinând seama de referatul nr. 3193/16.04.2014 înaintat de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3199/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare, la şedinţa
din data de 23.04.2014.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2,
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul
910/2010, pentru aprobarea Protocolului de predare
– preluare în vederea transferului Managementului
Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice ,
art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G
48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, 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 scoaterea din funcţiune a obiectelor de inventar deteriorate, în valoare totală de
17.712,84 lei, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin,
cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin şi
Directia economică din cadrul Primăriei Oraşului
Huedin.
Nr. 64/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe corporale deteriorate, în valoare totală de 180.673,70 lei, în cadrul Spitalului Orăşenesc
Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere adresa nr. 1599/14.04.2014 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, inregistrata sub
nr. 3137/16.04.2014, prin care solicită aprobarea
scoaterii din funcţiune a mijloacelor ﬁxe corporale
deteriorate în valoare totală de 180.673,70 lei, şi tinand seama de referatul nr. 3196/2014 înaintate de
Directia Economică din cadrul Primariei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3232/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 23.04.2014.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2,
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul
910/2010, pentru aprobarea Protocolului de predare
– preluare în vederea transferului Managementului
Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice ,
art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G
48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, 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 scoaterea din funcţiune a mijloacelor ﬁxe corporale deteriorate în valoare totală de
180.673,70 lei, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin şi
Directia economică din cadrul Primăriei Oraşului
Huedin.
Continuarea în pagina 5
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Consilierul local Marius Farkas (PSD) a plagiat
În timp ce Primăria şi
Consiliul Local Huedin susţin la nivelul oraşului Huedin publicarea unor importante lucrări literare şi istoriografice asistăm şi la apariţia unei lucrări care îndeplineşte condiţiile unui plagiat. Este vorba de lucrarea
„Memorialul evreilor din
Huedin” (MEMENTO Memorialul evreilor din Huedin), care este rezultatul
unei compilaţii a unor lucrări istoriografice care au
ca tematică problematica
evreilor şi a holocaustului.
Pentru acesta, monografia
oraşului Huedin, „Huedinul, o localitate pe drumul
spre Europa: aspecte monografice”, scrisă de profesorii
Cristian-Claudiu Filip şi
Horea-Dorin Matiş, nu există deşi aceasta cuprinde un
capitol intitulat „Evreii din
Huedin pe drumul holocaustului”.
„Autorul” acestei „lucrări”,
Marius Farkas, doreşte astfel
să intre, pe uşa din dos, în rândul select al scriitorilor huedineni încălcând principiile
elementare ale scrisului istoric şi ale bunului simţ prin realizarea acestui plagiat.

„Aparatul critic” necesar
unei astfel de lucrări lipseşte
invocându-se faptul că relatările din capitolul al doilea
sunt „din prisma istoriei şi a
amintirilor lui Laci Klepner”
iar singura trimitere este de
genul „preluat din …” şi se referă la lista evreilor deportaţi din oraşul Huedin. „Autorul” s-a obosit prea mult să
transcrie (traducere şi transcriere) din cartea „Igy
emlékszem
Bánffyhunyadra” (n.n. Aşa-mi amintesc
eu despre Huedin) a lui
Klepner Elieyer Laci aşa ca
s-a mulţumit cu scanarea tabelelor şi inserarea lor în
carte. Urmează apoi plasarea de depoziţii ale unor
martori care sunt copiate
din lucrarea „Procesul ghetourilor din nordul Transilvaniei” a lui Oliver Lasting.
Cât priveşte partea referitoare la anexe acestea conţin o
serie de fotograﬁi care, în viziunea autorului, ar proveni din
arhiva personală a unor domni între care este menţionat şi
Sorin Abrudan. Este fals. Mare parte din aceste poze sunt
în original în posesia şi proprietatea subsemnatului, care vire la utilizarea lor. Au fost către Sorin Abrudan, în urmă
nu mi-am dat acordul cu pri- scanate, la solicitarea mea, de cu câţiva ani când lucram la

monograﬁa oraşului Huedin.
Nu mă aşteptam ca acesta să
şi le asume (ca să nu spun altfel) şi apoi să le văd şi publicate într-o lucrare. În plus
acestea au fost utilizate eronat întrucât se referă la alte
evenimente decât cele la care
face referire „autorul”. Felicitări domnilor!
Având în vedere că domnul
Marius Farkas este preşedinte al Partidului Social Democrat Huedin, iar domnul Sorin
Abrudan este preşedinte al
Partidului Naţional Liberal
Huedin şi că aceştia colaborează bine unul cu altul (şi în
privinţa plagiatului), putem
să conchidem că la nivelul
oraşului Huedin funcţionează
încă defuncta Uniune Social
Liberală. Cred că cei doi domni care se ocupă cu „politica”
(nici acolo nu au conﬁrmat, ﬁind interesaţi doar de ocuparea unui post cât mai călduţ)
ar trebui să-şi asume răspunderea şi să-şi înainteze demisiile din funcţiile deţinute.
Dincolo de cele scrise mai
sus este impardonabil faptul
că astfel de oameni au pretenţia să conducă Huedinul.
Prof. Horea-Dorin Matiş

Inaugurarea bazei sportive din Parcul Tineretului
În data de 30 aprilie 2014,
după şedinţa Consiliului Local, primarul Huedinului, dr.
Mircea Moroşan, alături de
consilieri locali ai PDL, independenţi, UDMR şi PCM a
inaugurat baza sportivă amenajată pe locaţia fostului
ştrand, în spatele Sălii de
nunţi. La acest moment au
participat profesori de educaţie ﬁzică din oraş şi numeroşi copii şi tineri nerăbdători să poată avea acces pe
noile terenuri sportive.
Vechiul bazin de înot
aflat, până nu de mult, în paragină s-a transformat într-un spaţiu curat şi civilizat, în care s-au amenajat
un teren de mini fotbal, un
teren de lap-tenis şi un teren de baschet. Perimetrul
bazei sportive a fost împrejmuit şi dotat cu băncuţe
pentru a oferi copiilor şi tinerilor din oraş un loc sigur
şi plăcut de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos. Accesul în bază se va
face în mod gratuit.
Primăria va continua să
sprijine promovarea şi dezvoltarea sportului şi a infrastructurii sportive din oraşul
Huedin, atât pe componenta
cluburilor sportive, cât şi pe
componenta sportului de recreere pentru cetăţeni.
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Nr. 65/30.04.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
15
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modiﬁcată cu Legea 286/2006.

15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor ﬁxe corporale deteriorate, în valoare totală
de 180.673,70 lei, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere adresa nr. 22/22.04.2014 înaintată de SC Transim SA Huedin, prin care solicită aprobarea Situatiilor Financiare( Bilant, Cont de Proﬁt si
Pierderi , anexe) la data de 31.12.2013, aprobarea repartizării proﬁtului la data de 31.12.2013 în suma de
3099 lei , respectiv referatul nr. 3286/23.04.2014 a
Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3287/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 23.04.2014.
Luând în considerare prevederile art.1 din O.G nr.
64/2001, Ordinul M.F.P nr. 144/2005, privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care
fac obiectul repartizării proﬁtului cf. O.G nr. 64/2001,
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 (Bilant, Cont de Proﬁt si Pierderi,
anexe), la data de 31.12.2013.
Art. 2. Se aprobă repartizarea proﬁtului la
31.12.2013 în sumă de 3099 lei în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare la SC Transim SA – Huedin, astfel :
- dividende 50% în sumă de 1550 lei
- participarea salariaţilor la proﬁt 10% 310 lei
- rezerve legela din proﬁtul brut 5% in sumă de 180 lei
- rezerva statutară în sumă de 1059 lei
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se încredinţează SC Transim SA Huedin şi Direcţia
economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 66/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă totală de 30 mp, compus din două încăperi, pentru desfăşurarea activităţii organizaţiei locale a Partidului Mişcarea Populară – Filiala Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere cererea 2907/03.04.2014 depusă
de Partidul Mişcarea Populară – Filiala Huedin, prin
care solicită repartizarea unui spatiu în suprafaţă totală de 30 mp, spaţiu compus din două încaperi, pentru desfăşurarea activităţii organizaţiei locale a Partidului Mişcarea Populară, în incinta Primariei Orasului Huedin, str. Horea nr. 1, et.1, respectiv referatul
nr. 3263/2014 inaintat de compartimentul de gospodarie comunala si locativă din cadrul Primăriei oraşului Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3266/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de
administratie publică la şedinţa din data de
23.04.2014.
Luând în considerare prevederile art 2, alin.3 din
Legea nr. 90/2003, privind vânzarea spaţiilor aﬂate
în proprietate privată al Statului, al Unităţilor Administrativ Teritoriale, a Regiilor Autonome, destinate
sediilor partidelor politice, 36, alin. 2, lit. c, alin 5 lit.a,
şi art. 45, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă totală de 30 mp, compus din două încăperi, pentru
desfăşurarea activităţii organizaţiei locale a Partidului Mişcarea Populară – Filiala Huedin, în incinta
Primăriei Oraşului Huedin, str. Horea nr. 1, et.1.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează biroul de gopodărie comunală şi
locativă din cadrul Primariei Oraşului Huedin.
Nr. 67/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Calendarului Manifestărilor
Cultural Artistice şi Sportive organizate cu ocazia,,
Zilelor Huedinului –,, IN FLORAR LA HUEDIN,, în
cursul lunii Mai 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere referatul nr. 3290/23.04.2014 înaintat de dl. Traica Nicolae în calitate de director al
Casei de Cultură Huedin, prin care solicită aprobarea
Calendarului Manifestărilor Cultural Artistice şi
Sportive organizate cu ocazia,, Zilelor Huedinului –
IN FLORAR LA HUEDIN,, respectiv referatul nr.
3283/23.04.2014 înaintat de Direcţia economică din
cadrul Primăriei Huedin, prin care propune premierea familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 3291/
2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de cultură la data de 23.04.2014.
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 2014, 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 împlinit 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
Primăriei Oraşului Huedin şi Casa de Cultură Huedin.
Nr. 68/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea introducerii in Calendarul activităţilor culturale ale oraşului Huedin Comemorarea
Eroilor Neamului
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.
3293/23.04.2014 înaintat de Consilier Matiş Horea
– Dorin şi avizat de comisia de cultură, culte, invăţământ, sănătate, familie, copii, tineret şi sport la şedinţa din data de 24.04.2014, prin care solicită aprobarea introducerii in Calendarul activităţilor culturale ale oraşului Huedin – comemorarea eroilor neamului.
In conformitate cu prevederile art. 42, 43, 44, 45
din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local al Oraşului Huedin, adoptat prin
Hotararea Consiliului Local nr. 124/31.08.2012.

Luînd în considerare prevederile art. 45, alin. 5, 6
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea nr. 286/2006

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă introducerea in Calendarul activităţilor culturale ale Oraşului Huedin, Sărbătoarea
Comemorării Eroilor Neamului care va avea loc în
ﬁecare an, de Înălţarea Domnului conform Calendarului Creştin ortodox.
Art. 2. Slujba de pomenire a eroilor neamului se va
organiza, in condiţiile legii , iar momentul comemorativ va avea loc in faţa troitei din centrul oraşului
Huedin la data de 29.05.2014 incepand cu ora 12,30
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Huedin.
Nr. 69/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea structurii serviciilor şi a biroului de statistică – internări, la Spitalul Orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere adresa Spitalului Orăşenesc Huedin nr.1602/14.04.2014 înregistrată sub nr.
3435/15.04.2014, prin care solicită aprobarea structurii serviciilor Runos, Financiar – Contabil – Administrativ, Achiziţii Publice – Contractare – Aprovizionare
– Transport şi a biroului de Statistică – Internari.
Ţinând seama de Hotărârea Comitetului Director
nr. 8/02.04.2014 art.2, Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/14.04.2014 art.4 din cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin, respectiv referatul nr. 3195
/2014 înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.
3238/2014, înaintat de primar şi avizat de comisia de
sănătate, tineret, la şedinţa din data de 23.04.2014.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2,
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul
910/2010, pentru aprobarea Protocolului de predare
– preluare în vederea transferului Managementului
Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice ,
art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G
48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul M.S nr. 916/2006, 1500/2009,1224/2010art. 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 structura serviciilor şi a biroului
de statistică – internări, la Spitalul Orăşenesc Huedin, astfel:
- Serviciul R.U.N.O.S – Management al calitatii şi
serviciilor medicale – Juridic cu şef serviciu ec.
Mudure Lucia Marcela.
- Serviciul Financiar Contabil – Administrativ, cu
şef serviciu ec. Holobiuc Constantin.
- Serviciul Achiziţii Publice, Contractare, Aprovizionare, Transport – Securitatea Muncii, PSI,
Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă – Informatica, cu şef serviciu ec. Farcane Adriana Felicia.
- Birou de Statistică şi Internari cu şef birou statistician medical principal Bara Mariana.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 70/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformarii şi scoaterii la
concurs, a unor posturi vacante şi temporar vacante,
din cadrul la Spitalul Orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Ţinând seama de adresa nr. 1603/14.04.2014, înregistrată sub nr. 3134/15.04.2014, a Spitalului Orăşenesc Huedin, prin care solicită transformarea şi
scoaterea la concurs a unor posturi vacante şi temporar vacante, avand in vedere Hotărârea Comitetului
Director nr. 8 din 02.04.2014 art.1, Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 din 14.04.2014, art. 1, 2, 3
al Spitalului Orăşenesc Huedin, respectiv referatul
nr. 3194/16.04.2014 înaintat de Direcţia economică
din cadrul Primăriei Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.
3241/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de
sănătate, tineret la şedinţa din data de 23.04.2014.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2,
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul
910/2010, pentru aprobarea Protocolului de predare
– preluare în vederea transferului Managementului
Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice ,
art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G
48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul MS 232/2011, Ordinul MS 272/2011, 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 transformarea şi scoaterea la concurs a unor posturi vacante şi temporar vacante din
cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin astfel:
- Transformarea postului de medic primar medicină
de familie, în post de medic specialitatea medicină
de urgenţă şi scoaterea la concurs pe perioadă
nedeterminată(poziţia 147 din Statul de Funcţii).
- Transformarea temporară a postului de şef birou
contabilitate – administrativ în post de economist
şi scoaterea la concurs pe perioadă determinată
(poziţia 214 din Statul de Funcţii).
- Transformarea postului de regisrator medical principal în post de regisrator medical şi scoaterea la
concurs pe perioadă nedeterminată(pozitia 97 din
Statul de Funcţii).
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 71/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezilierii contractului de comodat nr. 3684/2014, încheiat cu Societatea Natională
de Cruce Roşie din Romania, Filiala Cluj, şi atribuirea în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Rosie din Romania, Filiala Cluj, a spaţiului din cladirea Policlinici Huedin , et.1, corp A, în suprafaţă de
42,59 mp
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr.
3218/2014 înaintată de Societatea Natională de Cruce Roşie din Romania, Filiala Cluj, şi referatul nr.
3662/2014 înaintat de insp. Handraluca Mircea, prin
care se solicită rezilierea contractului de comodat nr.
3684/2014 pentru spaţiu din Policlinica Huedin în
suprafaţă de 29,83 mp spatiu situat la et. 1 corp A şi
atribuirea unui nou contract de comodat pentru un
spatiu in suprafata de 42,59 mp et. 1 corp A , poz.
131,133,134 din clădirea Policlinicii.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3264/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de
sănătate, tineret, cultură, la şedinţa din data de
23.04.2014.
Luând în considerare prevederile art 7, din Legea
nr. 139/1995 modiﬁcata prin Legea nr. 254/2004 , respectiv 36, alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a,
pct.3 şi şi art. 45, 124 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă rezilierea contractului de comodat nr. 3684/2011 pentru spaţiu situat in incinta Policlinicii Huedin, în suprafaţă de 29,83 mp et. 1 corp
A, pozitia 117 încheiat cu Societatea Natională de
Cruce Roşie din Romania, Filiala Cluj.
Art. 2. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită,
Societăţii Naţionale de Cruce Rosie din Romania, Filiala Cluj, a spaţiului din cladirea Policlinici Huedin
în suprafaţă de 42,59 mp et. 1 corp A , poz. 131,133,134
compus din :
- spaţiu folosit în exclusivitate în suprafaţa de
39,92 mp compus din două încăperi, una in suprafaţă
de 31,72 mp, respectiv de 8,20 mp , care vor ﬁ folosite
pentru desfăşurarea activităţilor de ajutor voluntar
cu caracter umanitar.
- spatiu folosit în comun în suprafata de 12,67 mp
compus din hol de acces, sala de aşteptare, spaţiu
pentru colectare deseuri periculoase şi depozitarea
materialelor de curăţenie şi acces la grupul social.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodărie
comunală şi locativa din cadrul Primăriei Oraşului
Huedin.
Nr. 72/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii, a
unor spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin (
P.ţa Republicii nr. 6 – 8 ), etajul II, corp A, din P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 Huedin, în suprafaţă totală de 39,43
mp,
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr.
3217/17.04.2014, înaintată de dr. Shabaro Mazin în
calitate de director al SC Pap Smear SRL, cu sediul in
comuna Chinteni, nr. 5, jud. Cluj, respectiv referatul
nr. 3259/22.04.2014 inaintat de inspector Handraluca Mircea din cadrul Primariei Huedin, prin care solicită închirierea unor spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin, etajul II, corp A, din P.ţa Victoriei nr.
6 – 8 Huedin, în suprafaţă totală de 39,43 mp, suprafaţă compusă din:
– O încăpere în suprafaţa de 24,67 mp evidenţiată
pe schiţa etajului II corp A, la pozitia 221, încăpere
care va ﬁ folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical/ laborator medical.
- Spaţiu adiacent cabinetului medical /laborator
medical în suprafaţa de 14,76 mp, spaţiu compus din
hol de acces, sala de asteptare, spaţiu pentru depozitarea materialelor de curăţenie, acces la grupul social, din care suprafata de 5 mp va ﬁ folosit in exclusivitate şi suprafata de 9,76 mp va ﬁ folosită în comun.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3265/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de
cultură, culte, invataţamânt, sănătate, familie, tineret, sport la şedinţa din data de 23.04.2014.
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
unor spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin (
P.ţa Republicii nr. 6 – 8 ), etajul II, corp A, din P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 Huedin, în suprafaţă totală de 39,43
mp, suprafaţă compusă din:

- O încăpere în suprafaţa de 24,67 mp evidenţiată
pe schiţa etajului II corp A, la pozitia 221, încăpere
care va ﬁ folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical/ laborator medical .
- Spaţiu adiacent cabinetului medical /laborator
medical în suprafaţa de 14,76 mp, spaţiu compus din
hol de acces, sala de asteptare, spaţiu pentru depozitarea materialelor de curăţenie, acces la grupul social, din care suprafata de 5 mp va ﬁ folosit in exclusivitate şi suprafata de 9,76 mp va ﬁ folosită în comun.
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 gospodărie comunala şi locativă din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 73/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării în luna decembrie
2014 a unei singure zile de târg de animale, la data de
14.12.2014.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere referatul nr. 2944/04.04.2014 înaintat de Administratorul Pieţei şi Oborului Huedin,
prin care solicită stabilirea datei de organizare a târgului de animale în luna decembrie 2014 şi luând în
considerare Hotărârea nr. 50/28.03.2014.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
3254/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de
urbanism la şedinţa din data de 23.04.2014.
Ţinând seama de prevederile rt. 36, alin. 1, 2, lit.c ,d
, alin. 5, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 11 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă organizarea în luna decembrie
2014 a unei singure zile de târg de animale la data de
15.12.2014.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administratia Pietei şi Oborului Huedin.
Nr. 74/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea Titlului de CETATEAN DE
ONOARE AL Oraşului Huedin , d.lui Preot PUŞCAŞ
DOREL
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014
Având în vedere implicarea activă a domnului Puşcaş Dorel la nivelul oraşului Huedin pe parcursul ultimilor 25 de ani în plan cultural, religios şi social, respectiv referatul nr. 3288/23.04.2014 înaintat de dl. Prof.
Cristian – Claudiu Filip şi prof. Horea – Dorin Matiş în
calitate de profesori de istorie în oraşul Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3289/23.04.2014 înaintat de Consilier Matiş Horea
– Dorin şi avizat de comisia de cultură, culte, invăţământ, sănătate, familie, copii, tineret şi sport la şedinţa din data de 24.04.2014.
In conformitate cu prevederile art.1, alin.1, lit.d,
alin.2, art.2. alin.1, art. 3, 4, 5, 6, 7, din Regulamentul
pentru conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al
Oraşului Huedin, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 84/2009, art. 42, 43, 44, 45 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local

7

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin
al Oraşului Huedin,adoptat prin Hotararea Consiliului Local nr. 124/31.08.2012.
Luînd în considerare prevederile art. 45, alin. 5, 6
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea nr. 286/2006

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă acordarea Titlului de CETĂŢEAN
DE ONOARE AL ORAŞULUI HUEDIN D.lui Preot
PUŞCAŞ DOREL.
Art.2. Domnului Dorel Puşcaş, în calitate de Cetăţean de Onoare al oraşului Huedin, îi rvin o serie de
drepturi şi îndatoriri conform art.7, 11, 12, 13 din HCL
nr. 84 din 26 iunie 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetăţean de
onoare al oraşului Huedin.
Art. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se încredinţează Primarul Oraşului Huedin.
Nr. 75/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Vot nul:
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
14
1
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂŞTE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vizarii Planurilor de Situatie întocmite la scara 1: 1000 şi a Planurilor de Incadrare
în Zonă, întocmite la scara 1:5000 şi 1:25000 cu menţiunea ,, VIZAT SPRE NESCHIMBARE,, pentru investitia ,, Inﬁintare Sistem de Distribuţie Gaze Naturale în Oraşul Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere adresa nr.25857/25.04.2014 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei – Direcţia Autorizări în Domeniul Gazelor
Naturale, prin care se solicită completarea documentaţiei pentru investiţia ,,Inﬁinţare Sistem de
Distribuţie Gaze Naturale în Oraşul Huedin,, şi vizarea Planurilor de Situaţie întocmite la scara 1: 1000
şi a Planurilor de Incadrare în Zonă, întocmite la scara 1:5000 şi 1:25000 cu menţiunea ,,vizat spre neschimbare,, respectiv referatul nr. 3448/29.04.2014
înaintat de dl tehn. Czondi Eugen responsabil achiziţii publice în cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare prevederile Ordinului nr.
7/2013 pentru aprobarea metodologiei privind elaborarea Studiului de Fezabilitate şi solicitatea Avizului ANRE, în vederea iniţierii procesului de Atribuire a Concesiunii Serviciului Public de Distribuţie
a Gazelor Naturale.
Având in vedere proiectul de hotărâre nr.
3458/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de
urbanism la şedinţa din data de 23.04.2014.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit. b, d
alin.4, lit.e, alin.6, lit.a , pct. 14 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă vizarea Planurilor de Situatie întocmite la scara 1: 1000 şi a Planurilor de Incadrare
în Zonă, întocmite la scara 1:5000 şi 1:25000 cu menţiunea ,, VIZAT SPRE NESCHIMBARE,, pentru investitia ,, Inﬁintare Sistem de Distribuţie Gaze Naturale în Oraşul Huedin, conform anexei la prezenta
hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de urbanism si
biroul de achizitii publice din cadrul Primăriei Orasului Huedin.
Nr. 76/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere adresa nr.189/2014 a Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitară ,, Eco – Metropolitan
Cluj, prin care solicită aprobarea aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare şi mandatarea
d-lui Primar Mircea MOROŞAN sau in lipsa acestuia
d.na Viceprimar Marinela GIURGIU, pentru a vota
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, respectiv referatul nr. 3401/28.04.2014, inaintat de biroul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3404/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de
urbansim la şedinţa din data de 30.04.2014.
In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare;
- Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Huedin nr.
44/27.03.2009.
În conformitate cu prevederile – art. 12 şi art. 36
alin. (2) lit. E, art. 44, 45, 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului Serviciului de
Salubrizare, a Judeţului Cluj

Art. 1. Se aprobă Regulamentul Serviciului de Salubrizare, a Judetului Cluj.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul Oraşului
Huedin Dr. Moroşan Mircea Primarul Oraşului în
A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
ECO-METROPOLITAN Cluj, sau în lipsa acestuia
doamna Viceprimar Giurgiu Marinela, pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul Oraşului
Huedin Dr. Mircea Moroşan.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică primarului
Oraşului Huedin Dr. Mircea Moroşan, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj.
Nr. 77/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare, a Judeţului Cluj.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere adresa nr.189/2014 a Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitară ,, Eco – Metropolitan
Cluj, prin care solicită aprobarea aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare şi mandatarea d-lui Primar – Moroşan Mircea sau în lipsa
acestuia d.na Viceprimar Giurgiu Marinela, pentru a
vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj,
respectiv referatul nr. 3401/28.04.2014, inaintat de
biroul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3407/2014, înaintat de primar şi avizat de comisia de
urbanism, la şedinţa din data de 30.04.2014.
În conformitate cu prevederile:
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare;
- Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Huedin nr.
44/27.03.2009.
În conformitate cu prevederile – art. 12 şi art. 36
alin. (2) lit. E, art. 44, 45, 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare, a Judeţului Cluj.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul Oraşului
Huedin Dr. Moroşan Mircea – Primarul Oraşului în
A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
ECO-METROPOLITAN Cluj, sau în lipsa acestuia
doamna Viceprimar Giurgiu Marinela, pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare cuprins în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul Oraşului
Huedin Dr. Mircea Moroşan.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică primarului
Oraşului Huedin Dr. Mircea Moroşan, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj.
Nr. 78/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru
fundamentarea soluţiei optime de delegare a serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în judeţul Cluj.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014.
Având în vedere adresa nr.189/2014 a Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitară ,, Eco – Metropolitan
Cluj, prin care solicită aprobarea aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea soluţiei
optime de delegare a serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în judeţul Cluj şi mandatarea d-lui
Primar – Moroşan Mircea sau în lipsa acestuia d.na
Viceprimar Giurgiu Marinela, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, respectiv
referatul nr. 3401/28.04.2014, inaintat de biroul de
urbanism din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
3408/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de
urbansim la şedinţa din data de 30.04.2014.
In conformitate cu prevederile:
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare;
- Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Huedin nr.
44/27.03.2009.
- Prevederile – art. 12 şi art. 36 alin. (2) lit. E, art.
44, 45, 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea soluţiei optime de delegare a serviciului de
colectare şi transport al deşeurilor în judeţul Cluj.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul Oraşului
Huedin Dr. Moroşan Mircea – Primarul Oraşului
Huedin, în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, sau în lipsa
acestuia doamna Viceprimar Giurgiu Marinela, pentru aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea soluţiei optime de delegare a serviciului
de colectare şi transport al deşeurilor în judeţul Cluj
, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului
Huedin Dr. Mircea Moroşan.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului
Oraşului Huedin Dr. Mircea Moroşan, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj.
Nr. 79/30.04.2014
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :
Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Istvan

15
15
15
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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Holocaustul a fost comemorat în Huedin
prin lansarea primei ediţii
a „Zilei Comunităţii Evreieşti din Huedin”
Miercuri, 7 mai, a avut loc
la Huedin prima ediţie a „Zilei
Comunităţii Evreieşti din
Huedin” – eveniment comemorativ care a reunit o mulţime de participanţi, membri ai
comunităţii locale, copii şi
profesori, reprezentanţi ai instituţiilor locale şi judeţene,
dar şi invitaţi prezenţi la eveniment din dorinţa de face cunoscute ororile întâmplate în
timpul Holocaustului.
Holocaustul, un moment
cumplit, fără precedent în istoria omenirii a marcat şi regiunea Transilvaniei.
În urmă cu 70 de ani, străzile Huedinului au fost ocupate
de către jandarmii şi politistii
maghiari care i-au forţat pe
evrei să-şi părăsescă casele şi
oraşul. Aceştia au fost duşi în
ghetoul din Cluj, închişi în
conditţii umilitoare iar apoi
îmbarcaţi în trenuri şi transportaţi în lagărul de concentrare şi exterminare de la Auschwitz- Birchenau.
Bridget Schvartz, nepoata
unuia dintre supravieţuitorii
Holocaustului, vizitând lagarele de la Auschwitz şi Birchenau, se întoarce în timp la
ceea ce s-a întâmplat: „Vagoanele de vite în care au fost
îmbarcaţi evrei din Huedin
ajung la destinaţia lor ﬁnală...
rampa de la Auschwitz. Selecţia între cei destinaţi vieţii şi morţii începe imediat.
Toţi cei din Huedin destinaţi
crematoriului sunt eliminaţi
într-o singură gazare, astfel
că cea mai mare parte a comunităţii evreieşti din Huedin a încetat să existe în câteva minute.
M-am oprit la Birkenau la
intrarea crematoriului Nr 2,
unde cu 70 ani mai devreme
milioane de oameni îşi găsiseră sfârşitul, fără a putea da
vreun sens unor cifre care
copleşesc imaginaţia, peste
un milion şi jumătate de
evrei, 1.200 doar din oraşul
acesta, femei, bărbaţi şi copii,
toţi gazaţi şi arşi fără milă”.
Din Huedin au dispărut
pur şi simplu 1200 de evrei
înregistraţi oﬁcial într-un recensământ din acea perioadă. Azi nu mai există niciun
evreu declarat oﬁcial.
Evreii au făcut şi fac parte
în continuare din istoria
acestui frumos oraş de la
poalele Apusenilor. Nu este
suﬁcient să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în aceea

perioada , ci trebuie să le insuﬂăm copiilor noştri un
simţ al umanităţii şi al responsabilităţii, pentru ca ceea
ce s-a întâmplat să nu se mai
repete niciodată.
Programul acestui eveniment a debutat cu dezvelirea
unei plăci comemorative,
aplasate pe una din clădirile
din oraşul Huedin, a avut loc o
expoziţie de fotograﬁi înfăţişând oraşul vechi. Au urcat pe
scenă invitaţi speciali printre
care se numără: D-na Ministru Aurelia Cristea, D-l Senator Alexandru Cordoş, Prefectul Clujului – D-l Gheorghe
Vuşcan, D-l Primar Mircea
Moroşan, D-l vicepreşedinte
al Consiluilui Judeţean Ioan
Oleleu, preşedinţi ai Comunitatilor Evreilor din Cluj şi
Oradea, D-l Andrei Klein,
Bridget Schvartz.
Pentru a întregi acest moment special, a fost lansată
cartea: „Memento. Memorialul Evreilor din Huedin” scrisă de către Marius Farkaş.
Evenimentul s-a încheiat
printr-un program de dans
tematic inspirat de istoria
Holocaustului oferit de către
copii de la Şcoala Gimnazială
Nr.1 Sîntandrei, jud. Bihor şi
a cunoscutei formatiei klezmer Mazel Tov.
În contextul comemorativ
al anului 2014, când se împlinesc 70 ani de la deportarea
evreilor din Transilvania de
Nord spre lagărele de exterminare naziste, la Huedin
prin aprobarea proiectului
propus de catre dl. Marius
Farkas – preşedintele Asociaţiei Anima Templi, ziua de 6
mai este cuprinsă în calendarul oﬁcial al oraşului pentru a
ﬁ sărbătorită ca „Ziua Comunităţii Evreieşti din Huedin”.
(Asociaţia Anima Templi)

