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Ample lucrări 
de modernizare a centrului 

civic al oraşului Huedin

Vezi care sunt obiectivele intrate în procesul 
de modernizare în paginile 4-5!

În judeţul Cluj s-au instalat la sate 
anul trecut, 6.714 persoane mai multe 
decât în oraşul Cluj, unde au venit 
6.097 noi locuitori, potrivit datelor 
obţinute de agrointel.ro.

Mulţi dintre cei mutaţi la sat să fa-
că agricultură sunt oameni instruiţi, 
cu dorinţa de a schimba modul lor de 
trai, dar şi mediul unde se stabilesc

De la facultate în Cluj, 
la munca pe câmp

Printre cei care au ales să se mute 
la ţară se numără şi Alex, care s-a năs-
cut într-un sat de lângă Cluj unde a 
făcut şi primele opt clase, apoi s-a 
mutat la oraş, unde a studiat teleco-
municaţiile şi a urmat cursurile fa-
cultăţii de sport. Cu toţi cei 18 ani tră-

iţi la oraş şi studiile superioare fi nali-
zate, deşi timp de şapte ani a desfăşu-
rat în Cluj o afacere care mergea bine, 
Alex alege să revină la sat şi să devină 
agricultor. Este mulţumit de alegea 
făcută, deşi este conştient că i-a 

schimbat viaţa. Şi mai mult decât 
atât, şi-a convins şi soţia, orăşeancă, 
să renunţe la viaţa citadină.

„Mi-am dat seama că lucrez în fi e-
care zi şi la sfârşit de lună tragi linie şi 
ai plătit tot ce ai făcut. Nu am lăsat 
Clujul chiar brusc. Eu lucram aici şi 
seara plecam în oraş. Lucram tere-
nuri, am vreo 7-8 hectare de terenuri 
ale mele cu ale bunicului, fac comerţ 
cu cereale, asta e partea de bază a ve-
niturilor pe care le am, în perioada 
asta cu îngrăşăminte şi animale. Am 
crescut şi cresc animale, viţei, porci 
şi mai nou şi găini, un soi pentru ouă. 
Eram alt eu când ajungeam aici. Am 
ajuns, la un moment dat, într-un parc 
şi am păşit pe iarbă. Am simţit un şoc, 
nu mai simţisem chestia aia de mult. 

De când m-am mutat aici probleme 
de sănătate nu cunosc, deşi când 
eram în oraş mai apăreau. De când 
ne-am mutat aici ne-am dat seama că 
nu ne lipseşte absolut nimic”, poves-
teşte tânărul fermier pentru agroin-
tel.ro.

Ultimul recensământ 
atestă migraţia

Faţă recensământul din 2002, pon-
derea populaţiei stabile din mediul 
urban a scăzut, potrivit datelor din 
2011 în Cluj cu 0,93% în detrimentul 
mediului rural, demonstrând că tot 
mai mulţi oameni abandonează zgo-
motul din oraşele mari şi s-au retras 
în mediul rural, unde trăiesc din pro-
pria gospodărie.

Fenomenul migraţiei de la oraş la ţară ia amploare

Modificări de preţuri 
valabile de la 1 septembrie

De la 1 septembrie intră în vigoare reducerea la 9% 
a taxei pe valoarea adăugată la pâine, iar impactul 
negativ al măsurii, calculat la 100 milioane lei, va fi  
compensat prin creşterea accizelor la alcool şi intro-
ducerea de accize la bunuri de lux. De asemenea, pre-
ţurile biletelor de tren vor creşte de la 1 septembrie. 

Taxa pe valoarea adăugată va fi  redusă la pâine 
la 9% de la 1 septembrie, iar impactul negativ al 
măsurii, calculat la 100 milioane lei, va fi  compen-
sat prin creşterea accizelor la alcool şi introduce-
rea de accize la bunuri de lux, precum maşini cu 
motor peste 3.000 cmc, bijuterii, aur, cu venituri 
suplimentare estimate să fi e atrase astfel din acci-
ze la 300 milioane lei.

Alte bunuri de lux pentru care vor fi  aplicate ac-
cize sunt iahturi, ceasuri de lux şi anumite tipuri 
de armament. Acciza la alcool va creşte de la 750 
euro/hectolitru la 1.000 euro/hectolitru, în timp 
ce pentru bunuri de lux vor fi  introduse accize.

Taxa pe valoarea adăugată va fi  redusă la 9% şi 
pentru vânzarea de covrigi, baghete sau cornuri, ală-
turi de pâine, dar nu şi pentru cozonac, chec şi alte 
produse din categoria celor de patiserie proaspete.

Preţurile biletelor de tren vor creşte diferenţiat 
de la 1 septembrie, cu până la 10%, măsura fi ind 
aprobată prin ordin al conducerii Ministerului 
Transporturilor, luând în calcul evoluţia infl aţiei 
şi majorarea din ultimii doi ani a unor costuri ale 
CFR Călători, cu combustibili, energie sau piese.

Pentru rutele scurte (parcurse de trenurile Regio), 
creşterea va fi  operată prin rotunjirea tarifului la 50 
bani sau la leu, prin majorări cu valori cuprinse între 10 
bani şi 50 bani, în vreme ce pentru rutele lungi, la trenu-
rile InterRegio (IR) scumpirea va fi  de până la 10%.

De la Bucureşti la Cluj Napoca (497 km), preţul 
unui bilet la clasa a II-a într-un tren InterRegio va 
creşte de la 85,7 lei la 94,5 lei, iar de la Bucureşti la 
Timişoara (533 km) un călător va plăti 105 lei în 
aceleaşi condiţii, de la 95,1 lei în prezent.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectifi cării bugetului local pe 

anul 2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 30.08.2013
Având în vedere prevederile art. 49 din legea 

nr. 273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale 
actualizată cu modificările şi completările ulte-
rioare, respectiv referatul nr. 5982/22.08.2013 
înaintat de Direcţia economică din cadrul Pri-
măriei Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
5983/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
economico- fi nanciară la şedinţa din data de 
23.08.2013.

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, modifi cată cu Le-
gea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectifi carea bugetului local pe 

anul 2013, astfel:
CHELTUELI ..........................................................0 lei
Cap..51.02.01.03/50.04 ,, Autorităţi executive/

Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţi-
lor locale ( – 100.000 lei)

Cap.51.02.01.03/20.01.03,,Autorităţi executive/ 
Incălzit, iluminat şi forţa motrică,, ............59.850 lei

Cap. 51.02.01.03/20.30.02,, Autorităţi executi-
ve/Protocol şi reprezentare...................(- 44.850 lei)

Cap.67.02.03.02/10.01.01 ,, Biblioteci publice/
salarii de bază,,....................................................1.500 lei

Cap. 67.02.03.06/10.01.01 ,, Case de cultură/Sa-
larii de bază,, ..................................................(- 1.500 lei)

Cap.68.02.05.02/57.02.01 ,,Asistenţă socială în 
caz de invaliditate/Aj. sociale în numerar,, 85.000 lei

Cap.68.02.11/10.01.01,, Creşe/ Salarii de ba-
ză,,......................................................................(- 1.000 lei)

Cap. 68.02.11/10.03.06 ,, Creşe/Contribuţii pen-
tru concedii şi îndemnizaţii,, .........................1.000 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Direcţia Economică din ca-
drul Primăriei Oraşului Huedin..
Nr.104/30.08.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Execuţiei bugetului de veni-

turi şi cheltuieli pe secţiunea de funcţionare şi sec-
ţiunea de dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 
30.06.2013

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.08.2013

Având în vedere informarea privind execuţia 
bugetară la data de 30.06.2013, întocmită în con-
formitate cu prevederile art.49, pct.12 din Legea 
nr. 273/2006, privind fi nantele publice locale cu 
modifi carile şi completările ulterioare, respectiv 
referatul nr. 5703/2013 înaintat de Direcţia Eco-
nomică din cadrul Primăriei Huedin, prin care so-
licită aprobarea Execuţiei bugetare pe secţiunea 
de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a oraşu-
lui Huedin, pentru trimestrul II al anului bugetar 
2013.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
5955/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
economico – fi nanciară la şedinţa din data de 
23.08.2013.

Luând în considerare prevederile art. 49, pct.12 
din Legea nr. 273/2006 privind fi nanţele 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, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Execuţia bugetului de venituri 

şi cheltuieli pe secţiunea de funcţionare şi secţiu-
nea de dezvoltare a oraşului Huedin la data de 
30.06.2013, conform anexei la prezentul proiect de 
hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Direcţia Economică din ca-
drul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.105/30.08.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii, 

prin licitaţie publică, teren în suprafaţă de 14 mp, 
situat în str. Vladeasa nr. 5.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.08.2013.

Având în vedere cererea nr. 75/21.08.2013, îna-
intată de SC Palimex Complex Alimentar SRL, cu 
sediul în oraşul Huedin P.ţa Republicii nr.8, prin 
care solicită închirierea unui spaţiu domeniu pu-
blic în suprafata de 14 mp, pe str. Vladeasa nr.5, în 
spatele magazinului, lângă gardul de la Clubul Co-
piilor Huedin, în vederea amplasării unei con-
strucţii demontabile sezoniere pentru depozitare 
marfuri uşor vandabile, respectiv referatul nr. 
5964/22.08.2013 înaintat de compartimentul de 
gospodarie comunală şi locativă din cadrul Primă-
riei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
5978/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protec-
ţie, mediu şi turism la şedinţa din data de 23.08.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, 
alin.5, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Admi-
nistraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă închirierea în condiţiile legii, 

prin licitaţie publică, teren în suprafaţă de 14 mp, 
situat în str. Vladeasa nr. 5 în spatele magazinului ( 
lângă gardul de la Clubul Copiilor), în vederea am-
plasării unei construcţii demontabile sezoniere 
pentru depozitare mărfuri uşor vandabile.

Hotărârile Consiliului Local Huedin
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Plantele modifi cate gene-
tic făceau valuri acum câţiva 
ani, însă interesul a scăzut 
treptat, odată cu suprafaţele 
cultivate. Astfel că, în 2013, 
Clujul nu a avut nicio bucăţi-
că de pământ cu porumb mu-
tant.

„Anul acesta nu am avut 
înregistrată nicio cultură cu 
plante modifi cate genetic. În 
2011 şi 2012 au fost în zona 
Turzii culturi de porumb, în-
să, deoarece dăunătorul la 
care este rezistent porumbul 
modifi cat nu apare în zona 
noastră s-a renunţat la astfel 
de culturi. Sunt o serie de for-
malităţi care trebuie făcute, 
cultivatorii sunt urmăriţi şi 
de noi şi de cei de Mediu şi 
probabil că şi asta îi descura-
jează pe agricultori”, explică 
pentru Monitorul de Cluj, Iu-
liu Suătean, directorul Direc-
ţiei pentru Agricultură a Ju-
deţului (DAJ) Cluj.

Soia modificată 
are istoric la Cluj

Clujului nu i-au fost tot 
timpul străine culturile „de 
laborator”, însă aderarea la 
UE a schimbat regulile.

„În Cluj s-a cultivat în 
special soia modifi cată gene-
tic până în 2007, când am 
aderat la Uniunea Europea-
nă. După aceea s-au interzis 
astfel de plante, cu excepţia 
porumbului. Pe porumb a 
mai fost un lot experimental 
la Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veteri-
nară Cluj-Napoca, dar nu s-a 
folosit produsul”, explică di-
rectorul DAJ Cluj.

Producţia e interzisă, 
dar putem importa!

Ţara noastră ar trebui să 
interzică importurile de soia 
modifi cată genetic, atâta 
timp cât agricultorului ro-
mân i s-a interzis prin legis-
laţia europeană cultivarea 
acesteia, consideră preşedin-
tele Federaţiei Patronale Ro-
mâne din Industria Alimen-
tară – Romalimenta, Sorin 
Minea.

„România are un potenţial 
uriaş la culturile de soia. La 
ora actuală, României i s-a 
creat, la nivelul Uniunii Eu-
ropene, un dezavantaj major, 
prin interdicţia de a cultiva 
soia modifi cată genetic. Ro-
mânia a fost un mare produ-

cător de soia în Europa, iar 
costurile de producere sunt 
net superioare ca avantaje, 
faţă de costurile la soia de im-
port”, a declarat Minea pen-
tru Agerpres.

Potrivit statisticilor, în Eu-
ropa se importă anual circa 
40 de milioane de tone de 
produse modifi cate genetic, 
iar în Romania intră peste 
500.000 de tone, în special 
porumb şi soia. 97% dintre 
produsele modifi cate genetic 
devin furaje şi sunt consuma-
te de porci, vaci sau păsări.

Parlamentul a readus 
în atenţie „mutanţii”

Un grup de deputaţi a de-
pus luna trecută un amenda-

ment la legea privind protec-
ţia mediului, dovedind că in-
teresul pentru astfel de cul-
turi însă există.

Legea ar urma să fi e modi-
fi cată, iar cultivarea plante-
lor superioare modifi cate ge-
netic să fi e permisă şi în ariile 
naturale protejate de interes 
comunitar, sit Natura 2000, 
unde era până acum clar in-
terzisă.

Natura 2000 este o reţea 
europeană de zone naturale 
protejate care cuprinde un 
eşantion reprezentativ de 
specii salbatice şi habitate 
naturale de interes comuni-
tar. Suprafaţa totală a propu-
nerilor de situri Natura 2000 
(pSCI + SPA) reprezintă 

17,84% din suprafaţa Româ-
niei.

Ce-şi face omul 
cu mâna lui...

Organismele modifi cate 
genetic pot avea efecte grave 
asupra sănătăţii. Dintre efec-
te se pot enumera alergiile, 
rezistenţa la antibiotice sau 
chiar bolile grave.

Cea mai mare îngrijorare 
legată de aceste organisme 
modifi cate de om în laborator 
este aceea legata de alergiile 
care pot fi  cauzate de ele. Pro-
teinele sunt cele care provoa-
că reacţia alergică. Prin mo-
difi carea genetică a plantei 
respective se poate creşte ni-
velul alergenului deja pre-
zent în ea. În plus, noii aler-
geni pot fi  creaţi fără ca ei să fi  
existat în planta respectivă.

Totodată, olantele rezulta-
te din procesul de modifi care 
genetică sunt testate cu aju-
torul unor antibiotice, astfel 
încât celulele create în ele 
sunt rezistente la antibiotice, 
putând crea probleme oame-
nilor care vor consuma acea 
hrană.

Trebuie spus şi că procesul 
de prelucrare genetica aduce 
cu el si multe surprize. Speci-
aliştii nu pot şti exact cum se 
va comporta elementul gene-
tic nou introdus într-un alt 
organism. Rezultatul poate fi  
chiar o boală precum cance-
rul. Alte afecţiuni asociate cu 
organismele modifi cate ge-
netic sunt cele legate de ferti-
litate, diabet şi maladia Al-
zheimer. 
 Angelica T. CÎMPAN

Plantele modificate genetic 
„n-au prins rădăcini” la Cluj

Trei tineri, suspectaţi de 
săvârşirea mai multor furturi 
de combustibil din rezervoa-
rele unor TIR-uri, staţionate 
pe DN1, au fost depistaţi de 
poliţişti. Suspecţii au fost 
arestaţi preventiv pentru 29 
de zile.

Poliţişti ai Secţiei 8 Poliţie 
Rurală Huedin din cadrul 
I.P.J. Cluj au dispus începe-
rea urmăririi penale faţă de 
trei tineri, cu vârste cuprinse 
între 25 şi 28 de ani, unul din 
judeţul Cluj şi doi din judeţul 
Bistriţa Năsăud, suspectaţi 
de comiterea infracţiunii de 
furt califi cat.

În fapt, la data de 30 august 
a.c., cei trei bărbaţi au fost 

surprinşi în timp ce sustră-
geau aproximativ 120 de litri 
de motorină din rezervorul 
unui autotractor TIR, ce sta-
ţiona într-o parcare de pe D. 
N. 1 – E 60.

În momentul în care au 
fost surprinşi, cei în cauză au 
urcat în două autoturisme şi 
au părăsit zona respectivă.

Poliţiştii au plecat în ur-
mărirea suspecţilor şi au 
identifi cat unul dintre auto-
turisme abandonat pe raza 
oraşului Huedin, iar pe cel de 
al doilea l-au oprit, în trafi c, 
pe raza localităţii Căpu-
şu-Mare, unde cei trei sus-
pecţi au fost identifi caţi şi 
conduşi la sediul Poliţiei Ora-

şului Huedin în vederea con-
tinuării cercetărilor.

În urma extinderii cercetă-
rilor, poliţiştii îi suspectează 

pe cei bărbaţi de comiterea a 
încă şapte furturi similare.

Suspecţii au fost prezentaţi 
Judecătoriei Huedin, instanţa 

emiţând pe numele acestora 
mandate de arestare preventivă 
pentru 29 zile pentru comiterea 
infracţiunii de furt califi cat.

Hoţi de combustibil, prinşi în flagrant de poliţiştii din Huedin
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Art.2 Se aprobă Caietul de Sarcini pentru orga-
nizarea licitatiei privind închirierea spaţiului soli-
citat la art.1, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă conţinutul Contactului de închi-
riere a spaţiului prevăzut la art.1 cf. anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează compartimentul de urbansim 
şi biroul de gospodărie comunală şi locativă din ca-
drul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.106/30.08.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind împuternicirea d.lui Primar Dr. Mircea 

Moroşan sau în lipsa acestuia a d.nei Viceprimar 
Giurgiu Marinela pentru semnarea la Notariat a 
Contractului de Donaţie teren, care face obiectul 
Hotărârii Consiliului Local nr. 95/2013.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.08.2013.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 
95/2013 prin care sa aprobat oferta de donaţie înainta-
tă de Familia Lazea Constantin şi Lazea Georgeta că-
tre oraşul Huedin, a terenului înscris în C.F 51025 – 
Huedin, nr. Cadastral 51025, în suprafaţă de 520 mp, 
pentru ca acest amplasament să devină stradă publică, 
respectiv referatul nr. 5991/2013 înaintat de compar-
timentul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
5994/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comsiia de 
administraţie publică, juridică, de disciplină, muncă 
şi protecţie socială la şedinţa din data de 23.08.2013.

Tinand seama de prevederile art. 36, 45, 121 alin. 
3, din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă împuternicirea d.lui Primar Dr. 

Mircea Moroşan sau în lipsa acestuia a d.nei Vice-
primar Giurgiu Marinela pentru semnarea la No-
tariat a Contractului de Donaţie teren, care face 
obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 95/2013.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de urban-
sim din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.107/30.08.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea instituirii obligativităţii în 

sarcina proprietarilor imobilelor atât persoane fi -
zice cât şi personae juridice, de racordare a imobi-
lelor pe care le deţin la reţeaua centralizată de ca-
nalizare a oraşului Huedin.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.08.2013.

Având în vedere adresa nr. 637/2013 înaintată 
de SC Compania de Apă Someş SA Sucursala Hue-
din privind instituirea obligativităţii racordării tu-
turor imobilelor la reţeaua de canalizare a Oraşu-
lui Huedin în sistem centralizat, respectiv refera-
tul nr. 5958/2013 înaintat de compartimentul de 
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primă-
riei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
5963/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia de 
administraţie publică, juridică, de disciplină, muncă 
şi protecţie socială, la şedinţa din data de 23.08.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 8 , lit. a, b, c, k, 
m, art.9, 10, lit.h, art.12, alin.1, 2 din OG nr. 21/2002, 
art. 58, lit a, f, art. 70, lit.c, j, art.90, lit.b, f, h, art.94 
din O.U.G nr. 195/2005, privind protecţia mediu-
lui, respectiv art. 36, alin.2, lit. B, d alin.4, lit.b, 
alin.6, pct. 14 şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Ad-
ministraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă instituirea obligativităţii în sarcina 

proprietarilor imobilelor atât persoane fi zice cât şi per-
sonae juridice, de racordare a imobilelor pe care le deţin 
la reţeaua centralizată de canalizare a Oraşului Huedin.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
dărie comunală şi locativă şi compartimentul de 
urbansim din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.108/30.08.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei 

Asociaţiei Sportive Vlădeasa Huedin, în vederea 
susţinerii activităţilor sportive în anul 2013

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.08.2013.

Având în vedere cererea nr. 5985/22.08.2013 în-
aintată de Asociaţia Sportivă Vlădeasa Huedin, 
prin care solicită acordarea unui sprijin fi nanciar 
în sumă de 25.000 lei, în vederea susţinerii activi-
tăţilor sportive pe anul 2013 şi luând în considera-
re referatul nr. 5993/2013 înaintat de Direcţia 
Economică din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
5995/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de Cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, co-
pii, tineret şi turism la şedinţa din data de 23.08.2013.

Luînd în considerare prevederile art. 38, alin.2, 
lit. d, alin.6, lit.a, pct. 6, şi art. 46 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modifi -
cată cu Legea nr. 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei 

Asociaţiei Sportive Vlădeasa Huedin, în vederea 
susţinerii activităţilor sportive în anul 2013, din 
Cap. 67.02.05.01/20.30.30 ,, Sport/Alte cheltuieli 
cu bunuri şi servicii” – Fond de rezervă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Direcţia economică din ca-
drul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.109/30.08.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumei de 400 lei pen-

tru acoperirea cheltuielilor de participare a Asocia-
ţiei Actived 2013 Huedin, la Concursul Naţional de 
Ceramică Pentru Copii – ,, COCOŞUL DE HUREZ,,

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.08.2013.

Având în vedere cererea înaintată de Asociaţia Ac-
tived 2013 Huedin, înregistrată sub nr. 
5799/20.08.2013, prin care solicită alocarea sumei de 
400 lei, pentru acoperirea cheltuielilor de participare 
al Asociaţiei Actived 2013 Huedin la Concursul Naţi-
onal de Ceramică Pentru Copii – COCOŞUL DE 
HUREZ,(din suma totală de 2.000 lei aprobată la art. 
4 al H.C.L. nr. 50/08.04.2013 la Cap.67.02.05.02/59.22,, 
Tineret/Acţiuni cu caracter ştiinţifi c şi social – cul-
tural,, – (festival de muzica populară), respectiv refe-
ratul nr. 5922/2013 înaintat de Direcţia economică 
din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
5938/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, co-
pii, tineret şi turism la şedinţa din data de 23.08.2013.

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, modifi -
cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 400 lei pentru 

acoperirea cheltuielilor de participare a Asociaţiei 
Actived 2013 Huedin, la Concursul Naţional de Ce-
ramică Pentru Copii – ,, COCOŞUL DE HUREZ,, 
,din suma totală de 2.000 lei aprobată la art. 4 al 
H.C.L. nr. 50/08.04.2013 la Cap.67.02.05.02/59.22,, 
Tineret/Acţiuni cu caracter ştiinţifi c şi social – cul-
tural,, – (festival de muzică populară).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Direcţia economică din ca-
drul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.110/30.08.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stabilirii chiriei în cuantum 

de 450 lei/lună, pentru spaţiu în suprafaţă de 79,80 
mp situat în incinta Salii de sport din cadrul Şcolii 
cu 16 săli de clasa din P.ta Victoriei 42 – 48, pentru 
desfăşurarea activităţii cercului de Judo.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.08.2013.

Având în vedere adresa nr. 550/13.08.2013, înre-
gistrată sub nr. 5820/13.08.2013 înaintată de Clubul 
Copiilor Huedin, cu sediul în Huedin, str. Vladeasa 
nr. 7, prin care solicită aprobarea închirierii unui spa-
ţiu in suprafaţă de 79,80 mp., spaţiu situat la etajul 
sălii de sport a oraşului Huedin din incinta Şcolii cu 
16 săli de clasă, pentru desfăşurarea activităţii cercu-
lui de Judo, şi ţinând seama de referatul nr. 5954/2013 
înaintat de compartimentul de Gospodărie Comuna-
lă şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
5981/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, co-
pii, tineret şi turism la şedinţa din data de 23.08.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, 
alin.5, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Ad-
ministraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă stabilirea chiriei în cuantum de 

450 lei/lună, pentru spaţiu în suprafaţă de 79,80 
mp situat în incinta sălii de sport din cadrul Şcolii 
cu 16 săli de clasa din P.ta Victoriei 42 – 48, pentru 
desfăşurarea activităţii cercului de Judo.

Art.2.Se aprobă închirierea în condiţiile legii a 
spaţiului în suprafaţă de 79,80 mp. la etajul Sălii de 
Sport a Şcolii cu 16 săli de clasa, pentru desfăşura-
rea activităţii cercului de Judo.

Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru orga-
nizarea licitatiei privind închirierea spaţiului soli-
citat la art. 2, cf. anexei la prezenta hotărâre.
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Art.4. Se aprobă conţinutul Contactului de în-
chiriere a spaţiului prevăzut la art. 2 cf. anexei la 
prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Compartimentul de gospo-
gărie comunală şi Direcţia economică din cadrul 
Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.111/30.08.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectifi carii bugetului de veni-

turi proprii şi subvenţii consolidat al UAT
Oraş Huedin, cu suma de 25.500 lei
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 30.08.2013.
Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 

273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale actua-
lizată cu modifi cările şi completările ulterioare, 
respectiv referatul nr. 3541/26.08.2013 a Spitalu-
lui Orăşenesc Huedin şi Hotărârea Consiliului de 
Administraţie nr. 9/26.08.2013 a Spitalului Orăşe-
nesc Huedin privind rectifi carea Bugetului de Ve-
nituri şi Cheltuieli pe trim. III. 2013, cu suma de 
25.500 lei.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
6083/2013 înaintat de Primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare la data de 
30.08.2013.

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, modifi cată cu Le-
gea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectifi carea Bugetului de Veni-

turi Proprii şi Subvenţii Consolidat al U.A.T Oraş 
Huedin, cu suma de 25.500 lei.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Direcţia economică din ca-
drul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 112/30.08.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectifi cării bugetului local pe 

anul 2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 30.08.2013.
Având în vedere prevederile art. 50 din legea nr. 

273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale actuali-
zată cu modifi cările şi completările ulterioare, si 
adresa D.G.F.P Cluj nr. 3231/27.08.2013 înregistrată 
sub nr. 606728.08.2013 referitor la modifi carea re-
partizării pe trimestre a sumelor repartizare din TVA 
prin majorarea prevederilor trim.III 2013 cu suma de 
120 mii lei pentru fi nanţarea cheltuielilor de perso-
nal la învăţământ şi diminuarea corespunzătoare a 
prevederilor trim. IV 2013 cu suma de 120 mii lei, re-
spectiv referatul nr. 6070/28.08.2013 înaintat de Di-
recţia economică din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
6071/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedinţa 
din data de 30.08.2013.

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, modifi cată cu Le-
gea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectifi carea bugetului local pe 

anul 2013, după cum urmează:
VENITURI  TRIM. III. 2013 TRIM.IV. 2013
CAP. 11.02.02 – Sume defalacate din TVA pentru 

fi nanţarea de bază a unitătilor de învăţământ (chel-
tuieli de personal )... 120.000 lei ........... ( – 120.000 lei).

CHELTUELI
Cap. 65.02.03/10 Învăţământ/ Cheltuieli de per-

sonal ..............120.000 lei......................(- 120.000 lei)
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-

râri se încredinţează Direcţia economică din ca-
drul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.113/30.08.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la concurs a unui 

post de asistent de farmacie vacant, a modifi cării 
funcţiei din chimist în chimist specialist şi apro-
barea Statului de Funcţii modifi cat în urma con-
cursurilor susţinute în data de 24 – 25.07.2013 la 
Spitalul Orăşenesc Huedin.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.08.2013.

Având în vedere adresa nr. 3539/26.08.2013 în-
aintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, inregistra-
ta sub nr. 6013/2013 prin care solicită aprobarea 
scoaterii la concurs a postului de asistent de far-
macie vacant( poz. 166 din Statul de Funcţii), mo-
difi carea funcţiei (poz. 182 din Statul de Funcţii) 
din chimist in chimist specialist, şi aprobarea 
Statului de Funcţii modifi cat în urma concursuri-
lor sustinute in data de 14, 25.07.2013 pentru ocu-
parea posturilor de asistent medical – Cabinet 
Planifi care Familială( poz.5 din Statul de Func-
ţii), analist programator(poz. 226 din Statul de 
Funcţii), croitoreasă( poz. 244 din Statul de 
Funcţii, infi rmieră- Sectia Pediatrie9 poz.100 din 
Statul de Funcţii), respectiv referatul nr. 
6049/2013 înaintat de Directia economică din 
cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de prevederile H.G 849/2012 pri-
vind ocuparea posturilor vacante după data de 1 
ianuarie 2012 în cadrul unităţilor din sistemul sa-
nitar.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
6078/29.08.2013 înaintat de Primar şi avizat de 
Comisia de cultură, culte, învăţământ, sănătate, fa-
milie, copii, tineret şi turism la şedinţa din data de 
30.08.2013.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 
2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Uni-
tăţile Sanitare Publice pentru care se transferă 
Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 
1 din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Proto-
colului de predare – preluare în vederea transfe-
rului 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 Administra-
ţiei 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 Ad-
ministraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 
286/2006.

 HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post 

de asistent de farmacie vacant (poz.166 din Statul 
de Funcţii al Spitalului Orăşenesc Huedin).

Art.2. Se aprobă modifi carea funcţiei din chi-
mist în chimist specialist (poz.182 din Statul de 
Funcţii al Spitalului Orăşenesc Huedin).

Art.3. Se aporbă Statul de Funcţii modifi cat în ur-
ma concursurilor susţinute în data de 24 – 
25.07.2013, pentru ocuparea posturilor de asistent 
medical – Cabinet Planifi care Familială (poz.5 din 
Statul de Funcţii), analist programator(poz. 226 din 
Statul de Funcţii), croitoreasă( poz. 244 din Statul 
de Funcţii, infi rmieră- Secţia Pediatrie ( poz.100 din 
Statul de Funcţii al Spitalului Orăşenesc Huedin).

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin şi Direc-
ţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.114/30.08.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru: 13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea desemnării a 2 reprezentanţi 

ai Consiliului Local Huedin ca membrii supleanţi 
în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşe-
nesc Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.08.2013.

Având în vedere necesitatea efi cientizării servi-
ciilor de asistenţă medicală prin prisma procesu-
lui de descentralizare şi accelerarea procesului de 
reformă în domeniul sanitar, respectiv de transfe-
rare a Managementului Spitalului Orăşenesc Hue-
din către Consiliul Local Huedin, şi ţinând seama 
de adresa nr. 3608/2013 înaintată de Spitalul Oră-
şenesc Huedin, respectiv referatul nr. 6106/2013 
înaintat de inspector Handraluca Mircea din ca-
drul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
6107/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, co-
pii, tineret şi turism la şedinţa din data de 30.08.2013.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, 
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile 
Sanitare Publice pentru care se transferă Manage-
nentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordi-
nul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de 
predare – preluare în vederea transferului Manage-
mentului Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare 
Publice , Legea nr. 95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătăţii modifi cată prin O.U.G 48/2010 , 
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, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă desemnarea a 2 reprezentanţi ai 

Consiliului Local Huedin ca membrii supleanţi în 
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc 
Huedin.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin
Nr.115/30.08.2013
Consilieri total:   15
Consilieri prezenţi:   13
Consilieri absenţi:     2
Votat pentru Topai Ikdiko     5
Votat pentru Stîngă Mariana   7
Votat pentru dl. Parpucea Emilian 12
Vot nul:     1
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan
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Cu toate că autorităţile ju-
deţene se bat cu pumnul în 
piept că judeţul Cluj este pre-
gătit să-şi primească elevii 
începând cu 16 septembrie în 
unităţi de învăţământ reabi-
litate şi autorizate sanitar, 
primarii din mai multe sate îi 
contrazic şi spun că realita-
tea este cu totul alta decât cea 
din informăriile care ajung 
pe birourile ofi cialilor.

Zeci de primari şi directori 
de şcoli din judeţul Cluj au 
participat, ieri, la o întâlnire 
cu prefectul judeţului Cluj, 
Gheorghe Vuşcan, şi şeful In-
spectoratului Şcolar Jude-
ţean (ISJ) Cluj, Valentin Cui-
bus, unde au discutat despre 
stadiul pregătirii unităţilor 
şcolare din judeţ în perspec-
tiva începerii anului şcolar 
2013-2014.

Şcoli neautorizate sanitar

Valentin Cuibus a precizat 
că în acest moment, din tota-
lul de 693 de unităţi de învă-
ţământ, există 154 de astfel 
de unităţi care nu sunt auto-
rizate sanitar după ce au fost 
descoperite zeci de nereguli. 
„Neautorizate sanitar avem 
un număr de 154 de şcoli, 
şapte în mediul urban şi 147 
în mediul rural. Problemele 
identifi cate pentru care şco-
lile nu au primit autorizaţie 
se referă la lipsa apei, lipsa 
grupurilor sanitare, lipsa 
apei potabile, clădiri degra-
date, iluminat insufi cient, 
mobilier degradat. În total, în 
judeţul Cluj există 389 uni-
tăţi de învăţământ în mediul 

urban şi 304 în mediul rural”, 
a precizat Cuibus.

Directorul Direcţiei de Să-
nătate Publică (DSP) Cluj, 
Dorina Duma, a precizat că 
din totalul de 693 de obiecti-
ve, şcoli, grădiniţe, licee, co-
legii, internate, cantine, săli 
de sport, fi gurează cu autori-
zaţie sanitară 539 (78%), iar 
154 (22%) sunt fără autoriza-
ţie sanitară. “Faţă de luna 
septembrie 2012 a crescut 
ponderea obiectivelor auto-
rizate de la 76% la 78%”, a 
precizat Duma.

Prefectul Clujului, Gheor-
ghe Vuşcan, a declarat că ju-
deţul Cluj are foarte puţine 
probleme în ceea ce priveşte 
începerea anului şcolar şi 

le-a transmis primarilor şi 
directorilor de şcoli să se în-
ţeleagă pentru binele elevi-
lor, precizând totodată că 
„şcoala, biserica şi spitalul 
sunt lucruri sfi nte”.

Vasile Tripon, primarul 
comunei Călăţele, le-a trans-
mis autorităţilor că situaţia 
prezentată nu este la fel de 
roz şi la faţa locului. „Situaţia 
nu este chiar aşa cum se pre-
cizează aici. Începe şcoala 
azi, mâine, şi eu de un an de 
zile fac demersuri pentru de-
blocarea unui post de şofer. 
Din nou, voi lua instalatorul 
şcolii şi-l voi pune să ducă şi 
să aducă copiii de la şi înspre 
şcoală. Dacă, doamne fereşte, 
se întâmplă ceva tot eu voi fi  

vinovat, nu va fi  tras la răs-
pundere directorul şcolii. Noi 
folosim o maşină veche de 20 
de ani să transportăm elevii, 
alte şcoli au primit maşini 
noi, este o problemă foarte 
mare, că unii elevi vin şi de la 
20 de kilometri, pur şi simplu 
nu avem cu ce să-i transpor-
tăm. Dacă eu nu pun la dispo-
ziţie maşina şcolii că nu are 
şofer, eu sunt de vină, nu di-
rectoarea şcolii”, a precizat 
Tripon.

Gheorghe Vuşcan a promis 
că va pleca la Bucureşti, unde 
încerca să rezolve problema 
deblocării posturilor. „Cu şo-
ferul este o problemă absolut 
gravă. Dacă se întâmplă ceva, 
nu putem transporta elevi cu 

maşini improvizate şi şo-
feri-instalatori”, a spus pre-
fectul.

Cum se înţeleg directorii 
şcolilor cu comunitatea?

Primarul oraşului Huedin, 
Mircea Moroşan, a atras 
atenţia asupra mai multor 
nereguli în relaţiile dintre 
primari şi directorii institu-
ţiilor de învăţământ. „Faceţi 
atâtea întâlniri tematice cu 
toţi directorii numiţi de dum-
neavoastră. Să-i învăţaţi pe 
aceşti directori circuitul ba-
nilor în natură. Eu nu mai 
vreau să trăiesc experienţe 
de genul că directoarea şcolii 
trimite profesorii la primărie 
să îşi primească salariile. Pri-
marul nu dă salarii profesori-
lor. Dacă tot numiţi directori 
fără a reprezenta comunita-
tea locală, spuneţi-le să se 
prezinte în faţa Consiliului 
Local, noi nu putem visa ce 
vor ei de la noi, pentru că nu-i 
cunoaştem. Aţi spus că la Hu-
edin sunt rezolvate proble-
mele cu lemnele pentru foc în 
şcoli. Lemnele sunt în pădu-
re, nicidecum tăiate, uscate”, 
a spus Moroşan.

Şi primarul din Călăţele, 
Vasile Tripon, a declarat că 
nu a găsit înţelegere la direc-
toarea şcolii din localitate. 
„I-am transmis directoarei 
că trebuie să facem o adresă 
pentru această întâlnire cu 
stadiul lucrărilor, cu ce pro-
bleme avem. Ea nu a făcut 
niciun pas să meargă şcoala 
înspre bine”, a mai spus Tri-
pon. Bianca Preda

Sunt pregătite şcolile 
pentru începerea noului an şcolar?

Datele Inspectoratului 
Şcolar Judeţean (ISJ) Cluj 
arată că 25,16% dintre absol-
venţii claselor a XII-a care au 
susţinut examenul de BAC 
2013 în centrele de examen 
din judeţul Cluj au reuşit să 
obţină cel puţin media 6 la 
examenul din sesiunea din 
toamnă.

Potrivit lui Valentin Cui-
bus, şeful ISJ Cluj, procentul 
general de promovabilitate, 
luând în calcul promoţia 2013 
şi cea anterioară, a fost de 
25,16%, mai mare decât cea 
din 2012, care a fost de 22,8%. 
Procentul de promovabilitate 
pentru promoţia din 2013 a 
fost de 26,77%, mai mare cu 
2,5 puncte decât anul trecut 
(24,27%). Procentul de pro-
movabilitate pentru generaţi-
ile anterioare a fost de 21,72%, 

în comparaţie cu anul trecut, 
când a fost de 19,37%.

„Este un rezultat rezonabil 
după părerea noastră. Este un 
procent corect, bun, foarte 
puţini s-au implicat peste va-
ră în pregătiri. După ce am 
centralizat datele din toate 
centrele avem un procent de 
promovare de 25,16%, aici 
având în vedere promoţia 

2013 şi generaţiile anterioare. 
Promovabilitatea la bacalau-
reat, sesiunea vară şi toamnă 
este de peste 80%, un procent 
foarte bun pentru judeţul 
Cluj”, a declarat Cuibus. În va-
ră, procentul de promovare de 
la Cluj a fost de 72% după re-
zolvarea contestaţiilor.

La sesiunea de toamnă a 
examenului de bacalaureat 

s-au înscris la Cluj în total 
2025 de elevi, din care s-au 
prezentat la examen 1721 de 
elevi. „În sesiunea de toamnă 
s-au înscris un număr mai 
mic de elevi decât anul trecut 
datorită procentului mare de 
promovabilitate a examenu-
lui în vară”, a mai spus Cuibus.

Foarte puţine medii mari, 
nicio notă de zece curat

433 de elevi din judeţul 
Cluj au luat bacalaureatul în 
sesiunea de toamnă , numă-
rul acestora putând să mai 
crească după contestaţii. 
„344 dintre ei (19,99%) au 
medii între 5 şi 6. La nivelul 
judeţului Cluj cele mai multe 
medii sunt între 6 şi 7 şi între 
7 şi 8. Din generaţia 2013 un 
singur elev a avut media ge-
nerală la examen între 9 şi 10 
şi patru elevi între 8 şi 9”, a 

mai spus şeful ISJ Cluj.
La nivel naţional, Ministe-

rul Educaţiei a publicat re-
zultatele fi nale: 20,36% din-
tre candidaţii care au susţi-
nut examenul de Bacalaureat 
2013, sesiunea de toamnă, au 
obţinut medie de promovare 
(înainte de contestaţii)

Datele arată că 14.751 dintre 
candidaţi, respectiv 20,36%, 
au obţinut media 6 necesară 
promovării examenului. Ma-
joritatea candidaţilor (8.985) a 
promovat Bacalaureatul cu 
medii între 6 şi 6,49. Nici unul 
dintre candidaţi nu a obţinut 
media 10.

Cel mai mare procent de 
promovare s-a înregistrat în 
judeţul Arad (35,9%), în timp 
ce procentul cel mai scăzut 
s-a înregistrat în judeţul Ilfov 
(9,8%).

Peste 25% dintre elevii clujeni au trecut examenul de bacalaureat


