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3,5 milioane de euro
pentru locuri de muncă în Cluj

În această ediţie puteţi citi:
Ce meserie este cea mai
evitată de către elevii clujeni
Niciun elev din judeţul Cluj
nu este interesat să urmeze cursurile unei şcoli profesionale în
domeniul pielăriei.
Pagina 4

S-au reluat lucrările
la drumurile judeţene
După doi ani de întrerupere a lucrărilor pe drumurile judeţene s-a
reluat activitatea necesară, de marcare şi cosire a vegetaţiei pe mai
multe drumuri judeţene. Pagina 3

Studenţii clujeni vor
călători mai ieftin cu trenul
Elevii şi studenţii clujeni care fac
zilnic naveta, de acasă şi până la unitatea de învăţământ la care studiază, vor
beneﬁcia de o reducere de 75% la abonamente pe trenurile Regio, şi de 50%
pe trenurile InterRegio.
Pagina 5

Dispozitiv inedit
„de găsit lucruri”, inventat
de doi clujeni
Un proiect care va face posibilă crearea de locuri de muncă în judeţul Cluj
va fi adoptat în Comisia de Buget pe 11 septembrie şi în plenul
Parlamentului European în săptămâna 15-18 septembrie.
Pagina 5

Doi tineri întreprinzători clujeni, Alexandru Chiş şi Andrei Vig,
vor lansa un dispozitiv unic cu ajutorul căruia obiectele pierdute pot
ﬁ găsite mult mai repede. Pagina 8

Alba-neagra cu manualele digitale
Elevii clujeni care sunt în clasele I şi a II-a riscă să
înveţe şi în acest an şcolar după vechile manuale
concepute în urmă cu zece ani, deşi în urmă cu câteva luni, autorităţile anunţau că vor ﬁ introduse manuale digitale şi că elevii români vor ﬁ printre primii
din Europa care vor studia în acest mod. Cu mai puţin de două săptămâni până la începerea şcolii, licitaţia pentru desemnarea ﬁrmei care să se ocupe cu
distribuirea acestor manuale s-a organizat cu întârziere. Unele ﬁrme au contestat licitaţia, iar acum
soarta manualelor digitale se aﬂă în mâna Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).
În viitorul apropiat, CNSC urmează să dea un verdict pentru a se decide dacă licitaţia merge sau nu
mai departe. Licitaţia a debutat în luna aprilie a
acestui an, însă a fost amânată până în luna august.

După ce într-un ﬁnal a avut loc şi a fost desemnată
ﬁrma câştigătoare, la CNSC au fost depuse 17 reclamaţii prin care se speciﬁcă faptul că licitaţia nu a
fost organizată corect. În ceea ce priveşte cărţile din
care vor studia elevii claselor a III-a, IV-a, din clasele
gimnaziale şi cele liceeale, la Cluj au fost achiziţionate un număr de aproximativ 95.000 de manuale
şcolare. Acestea le vor înlocui pe cele care sunt vechi
şi nu se mai aﬂă în stare bună de utilizare. “Avem comandate, deci achiziţionate, până în acest moment
94.844 de manuale şcolare. Se înlocuiesc în ﬁecare
an aproximativ 20% din fondurile de manuale pe care le are ﬁecare şcoală. Aici nu intră manualele de
clasa I-a şi clasa a II-a care vor ﬁ trimise minister”, a
declarat Valentin Cuibus, inspectorul şef a Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj.
A.L.

Hotărârile Consiliului Local Huedin din august 2014, în paginile 2, 6-7
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Hotărârile Consiliului Local Huedin

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modiﬁcării actulului constitutiv al SC TRANSIM SA Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2014.
Având în vedere necesitatea efectuării unor modiﬁcări substanţiale la Actul Constitutiv al SC
Transim SA Huedin privitor la stabilirea numărului membrilor consiliului de administraţie şi modiﬁcarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorului societăţii , cât şi altor prevederi din Statutul Societăţii.
Luând în considerare referatul nr.6393/2014
înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de adresa nr. 41/2014 a SC Transim SA Huedin, privind înlocuirea unui membru
al Consiliului de Administratie, respectiv a unui
membru al comisiei de cenzori al SC Transim SA
Huedin.
Luând în considerare H.G nr. 376/2003 privind
transferul cu titlu gratuit al pachetului majoritar
de acţiuni la SC Transim SA din proprietatea privată al statului în proprietatea privată al Oraşului
Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.
6406/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa din data de 25.08.2014.
Având în vedere prevederile art. 111 (2) lit. b din
Legea nr. 31/1990 a Societăţilor Comerciale precum şi dispoziţiile art.1, 2.2 lit.b, pct.3, art.3, pct.2,
lit.a, b ,c, d, art. 25, 27, alin.1, art.28, 29, alin.1, 4,
art.30, 35, 60 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernaţa coroprativă a intreprinderilor publice, ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin (2), lit.a,
alin.3, lit.c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂRE
Art.1. Se propune Adunării Generale a Acţionarilor SC TRANSIM SA HUEDIN modiﬁcarea actulului constitutiv al societăţii după cum urmează:
- Societatea funcţionează în temeiul Legii nr.
31/1990, a OUG nr. 109/2011.
- Propune candidaţii pentru funcţiile de membrii ai Consiliului de Administraţie şi propune
dintre aceştia un administrator cu funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie.
- De a numi şi revoca membrii Consiliului de
Adminstraţie;
- La numirea membrilor Consiliului de Administraţie se va avea în vedere în mod exclusiv şi
limitativ propunerile autorităţii publice tutelare
– oraşul Huedin.
- În cazul în care există propuneri din partea
acţionarului majoritar respectiv autoritatea tutelară – oraşul Huedin, cuprinse în H.C.L cu privire
la modiﬁcarea statutului; numire/revocare membrii ai Consiliului de Administraţie sau orice alt
aspect legat de funcţionarea SC TRANSIM SA
HUEDIN, va adopta hotărâri în limita exclusivă a
propunerilor cuprinse în H.C.L.

- Acţionarul majoritar, respectiv autoritatea
tutelară – oraşul Huedin, îşi va numi 3 (trei) reprezentanţi în Adunarea Generală a Acţionarilor
şi va aproba mandatul acestora. Mandatul reprezentanţilor este pe o perioadă de 4 (patru) ani şi
este revocabil.
- Dintre cei 3 reprezentanţi, acţionarul majoritar va desemna un preşedinte al Adunării Generale al Acţionarilor.
- Acţionarul majoritar, în cazuri urgente, va putea
convoca Adunarea Consiliului de Administraţie, de
îndată telefonic sau prin mijloace electronice.
- Conform Legii nr. 31/1990 şi a prezentului actului constitutiv, hotărârile Adunării Consiliului
de Administraţie sunt obligatorii pentru acţionarul majoritar numai în măsura în care acestea sunt
adoptate în limitele exclusive ale propunerilor cuprinse în H.C.L emise de către acţionarul unic.
- La prima convocare, prezenţa tuturor membrilor ai Adunării Consiliului de Administraţie
iar hotărârile să ﬁe luate cu majoritatea voturilor
exprimate.
- Pentru validarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepţia situaţiilor în care legea sau prezentul act constitutiv prevăd altfel, prezenţa tuturor membrilor
Consiliului de Administraţie, iar hotărârile vor ﬁ
luate cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
- Hotărârile se adoptă prin vot deschis.
- Acţionarul majoritar poate lua parte la Adunările Generale ale Acţionarilor prin reprezentantul autorităţii executive, primarul sau prin
orice alt reprezentant împuternicit în acest sens
de către autoritatea deliberativă Consiliul Local.
- În orice situaţie primarul poate participa la
oricare şedinţă a Adunării Generale ale Actionarilor.
- Acţionarul majoritar îşi exercită dreptul la
vot prin intermediul reprezentanţilor Adunării
Generale ale Actionarilor.
- Societatea este administrată de un Consiliu
de Administraţie format dintr-un număr de 5 administratori, 2 dintre aceştia putând ﬁ executivi.
Numirea membrilor Consiliului de Administraţie este temporară şi revocabilă.
- Persoanele numite în calitate de administratori trebuie să accepte expres numirea.
-Membrii Consiliului de Administraţie sunt
numiţi şi/sau revocaţi printr-o hotărâre a Adunării Generale ale Actionarilor la propunerea asociatului majoritar. Propunerile sunt făcute de către
acţionarul majoritar, respectiv autoritatea tutelară – orasul Huedin printr-o hotărâre de consiliu
adoptată potrivit dispoziţiei Legii nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată.
- Propunerile sunt făcute în baza unei selecţii
în prealabil efectuate de o comisie formată din
specialişti în recrutarea resurselor umane; comisie care va stabili criterii de selecţie cu luarea în
considerare a speciﬁcului şi complexităţii activităţii societăţilor comerciale. Comisia va ﬁ constituită prin dispoziţia primarului, autorităţii executive a autorităţii tutelare – orasul Huedin.
-Anunţul privind selectarea membrilor Consiliului de Administraţie se publică prin grija Consiliului de Administraţie în două ziare economice
şi/sau ﬁnanciare cu largă răspândire şi pe pagina
de internet a interprinderii publice.

-Acestea trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare
ale acestora.
-Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a speciﬁcului
domeniului de activitateal interprinderii publice.
-Candidaţii admişi în urma procesului de selecţie vor ﬁ propuşi printr-un referat şi proiect de
hotărâre de către primar, consiliul local care va
stabili prin adoptarea HCL lista ﬁnală cu propunerile care vor ﬁ înaintate Adunării Generale ale
Actionarilor.
-Lista membrilor Consiliului de Administraţie
este publicată prin grija Consiliului de Administraţie pe pagina de internet a interprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.
În termen de 30 de zile de la data numirii sale
Consiliul de Administraţie elaborează şi prezintă
Adunării Generale ale Actionarilor spre aprobare
planul de administrare care include strategia de
administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriile de performanţă
stabilite în contractele de mandat.
-Dacă este cazul Adunarea Generală a Actionarilor poate decide completarea şi revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede
măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse
în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.
-Dacă planul de administrare revizuit nu este
aprobat de către Adunarea Generală a Actionarilor. Administratorii în funcţie vor convoca de îndată, cu respectarea procedurii prevăzute mai sus
a unor noi administratori.
-Mandatul administratorilor încetează de drept
la data numirii noilor administratori. În acest caz
administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune interese. În oricare situaţie Adunarea Generală a Actionarilor are obligaţia de-a prezenta de îndată acţionarului unic planurile de administrare elaborate
de Consiliul de Administraţie şi va face propuneri
către Adunarea Generală a Actionarilor cu privire
la aprobarea, respingerea, completări sau revizuirea acestora; dacă acestea nu prevăd măsuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul
de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate
care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.”
-În cazul apariţiei unui loc vacant în Consiliul
de Administraţie, pentru numirea unui alt administrator se va urma procedura prevăzută anterior
-Pentru ca deciziile Consiliului de Administraţie
să ﬁe valabile este necesară participarea asociatului
majoritar prin autoritatea executivă primar şi/sau
prin reprezentantul delegat în acest sens prin HCL
de autoritatea deliberativă Consiliul Local.
- Membrii Adunării Generale a Actionarilor au
dreptul să participe la şedinţele Consiliului de
Administraţie, participarea acestora neﬁind însă
obligatorie.
- În cadrul Consiliului de Administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare
şi comitetul de audit.
-Comitetele mai sus arătate sunt formate ﬁecare dintr-un nr. de 3 (trei) membrii, administratori
neexecutivi.

Continuarea în pagina 6
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Peter Tunde, adjuncta ISJ Cluj,
acuzată că a luat mită 10.000 de euro

nspectoarea generală adjunctă a Inspectoratului
Şcolar Judeţean Cluj, Peter
Tunde, reţinută de procurorii DNA în urma unui flagrant, a fost prezentată
marţi Tribunalului Cluj cu
propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
După mai bine de o oră de
audieri, judecătorii clujeni
au decis arestarea sa preventivă. Procuror de şedinţă a fost şefa DNA Cluj,
Elena Botezan, cea care a
instrumentat şi dosarul
preşedintelui CJ Cluj
Horea Uioreanu.
Atât la intrarea în sala de
judecată, cât şi la ieşire, Peter Tunde nu a vrut să dea
nicio declaraţie. La Tribunalul Cluj a fost prezent şi soţul acesteia, Peter Paul, angajat la Aeroportul Internaţional Cluj.
Avocatul lui Peter Tunde,
Radu Chiriţă a declarat că a
formulat o contestaţie la măsura luată de Tribunalul Cluj,
care potrivit legii se va judeca
la Curtea de Apel Cluj.
Peter Tunde este acuzată
de traﬁc de inﬂuenţă în formă
continuată privind intervenţii în favoarea unor candidaţi
la examenele de bacalaureat.
Potrivit DNA, în perioada
iunie — 1 septembrie, Peter
Tunde a pretins şi a primit
de la cinci persoane, direct

sau prin intermediar, suma
totala de 9.600 euro pentru
ca, prin inﬂuenţa de care se
bucura la profesori-membri
în comisiile de evaluare de la
examenele de bacalaureat
din sesiunile de vară şi toamnă, să intervină asupra acestora şi să determine notarea
superioară a lucrărilor unor
candidaţi pentru a le asigura
promovarea examenelor.
“Din totalul banilor primiţi, la data de 1 septembrie,
inculpata a primit de la o
persoană, în scopul menţionat anterior, suma de 1.000
euro, reprezentând o parte
din suma de 2.200 euro an-

terior pretinsă de la persoana respectivă, împrejurare
în care procurorii au procedat la constatarea infracţiunii ﬂagrante”, se arată într-un comunicat DNA.
Inspectorul general adjunct al ISJ Cluj Tunde Peter a fost reţinută în urma
unor percheziţii făcute în biroul acesteia, unde anchetatorii au găsit o sumă de bani
în euro, despre care se presupune că ar ﬁ fost primită
ca mită pentru bacalaureat,
potrivit unor surse din cadrul anchetei.
Avocatul lui Tunde Peter,
Radu Chiriţă, a declarat, luni

seară, că audierile la sediul
DNA au durat “mai multe
ore”. Întrebat ce acuzaţii i se
aduc clientei sale, Radu Chiriţă a refuzat să răspundă,
comentând că “justiţia nu se
face în presă”.
Contactat de Mediafax luni
după-amiază şi întrebat dacă
are cunoştinţă despre o posibilă reţinere a unui inspector
şcolar adjunct din Cluj pentru
luare de mită la examenul de
bacalaureat, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a răspuns că acesta a fost deja eliberat din funcţie.
De asemenea, reprezentanţii ISJ Cluj au precizat

printr-un comunicat de presă că Peter Tunde încetează
detaşarea acesteia în funcţia
de inspector general adjunct.
“În baza ordinului de ministru numărul 4469 din
01.09.2014 încetează detaşarea profesorului Peter
Tunde Ilona Csilla în funcţia
de inspector şcolar general
adjunct la Inspectoratul
Şcolar Judeţean Cluj. Cu
aceeaşi dată, Peter Tunde
revine la catedra rezervată”,
transmite ISJ Cluj.
Tunde Peter ocupă funcţia de inspector şcolar judeţean adjunct din anul 2006,
ﬁind susţinută de UDMR.
Conform ultimei declaraţii
de avere, din luna iunie, postată pe site-ul ISJ Cluj, Peter
Tunde a avut anul trecut venituri de 44.087 lei, iar soţul
ei, angajat la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca, de
24.227 lei. De asemenea, cei
doi deţin un teren intravilan
în comuna clujeană Feleacu,
de 1.800 de metri pătraţi, respectiv unul de 149 de metri
pătraţi în Cluj-Napoca. Ei
mai deţin şi două apartamente în Cluj-Napoca, de 93 şi
115 metri pătraţi, dar şi o casă, tot în municipiu, de 108
metri pătraţi.
Potrivit declaraţiei de
avere, Tunde Peter are două
credite bancare de aproape
90.000 de euro.

Nicolescu nu exclude o criză a gazelor în această S-au reluat lucrările de reparare
a drumurilor judeţene
iarnă: România este pregătită şi nu va fi afectată
Ministrul delegat pentru
Energie, Răzvan Nicolescu,
nu exclude apariţia unei crize
a alimentării cu gaze în această iarnă, în contextul conﬂictului dintre Rusia şi Ucraina,
dar spune că România este
pregătită şi nu va ﬁ afectată.
„Nu exclud să apară o criză
a gazelor. Nu trebuie să ne
surprindă, noi suntem pregătiţi. Avem mai multe scenarii
pentru la iarnă în privinţa
asigurării alimentării cu gaze, dar în niciunul dintre
aceste scenarii populaţia României nu va ﬁ afectată“, a declarat Nicolescu, prezent la
inaugurarea investiţiei Romgaz în extinderea depozitului
de înmagazinare a gazelor
naturale de la Urziceni, judeţul Ialomiţa.
El spune că această investiţie este foarte importantă
pentru România, mai ales în
contextul situaţiei din Est.

„Creşte capacitatea de stocare cu 100 milioane metri
cubi şi cea de extacţie în perioada iernii cu 2,4 milioane
metri cubi. Pentru la iarnă
vom stoca 2,5 miliarde metri
cubi, faţă de cât a stabilit ANRE, adica 1,7 miliarde metri
cubi. Suntem pregătiţi pentru orice situaţie, care nu exclud să apară ca urmare a situaţiei din Est“, a explicat
Nicolescu.
Totodată, el a precizat că
posibilitatea României de a-şi
ajuta vecinii este limitată.
„Planul nostru este să înmagazinăm cât mai multe gaze. Avem rezerve importante
de păcură, iar dacă va ﬁ nevoie vom trece termocentralele
de pe gaze pe păcură“, a explicat ministrul.
România produce anual, în
special prin OMV Petrom şi
Romgaz Mediaş, aproximativ
11 miliarde metri cubi de ga-

ze, şi importă anual din Federaţia Rusă alte 2,5-3 miliarde
metri cubi de gaze.
Uniunea Europeană ar
putea interzice exporturile
de gaze şi să limiteze consumul industrial, pentru
protejarea aprovizionării
cu energie a utilizatorilor
casnici în această iarnă, în
eventualitatea în care Rusia ar opri livrările de gaze
din cauza crizei din Ucraina, potrivit unei surse comunitare.
Rusia este cel mai mare
furnizor de petrol, gaze şi
cărbune al Europei, iar infrastructura de conducte din
Ucraina ar putea ﬁ folosită ca
armă politică, aşa cum s-a
mai întâmplat, având în vedere că autorităţile europene
şi cele de la Moscova se contrazic din cauza acţiunilor
militare ruseşti pe teriotoriul
ucrainean.

După doi ani de întrerupere a lucrărilor pe drumurile judeţene s-a reluat activitatea necesară, de marcare şi cosire a vegetaţiei
pe mai multe drumuri judeţene.
Reprezentanţii
Regiei
Autonome de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, au declarat că drumurile judeţene pe care s-a reluat activitatea sunt: Pata – Boju,
Ciurila, Ţaga – Cămăraşu,
Gherla – Nicula – Sic –
Coasta, Mănăstirea Nicula,
Apahida –Cojocna – Ceanu
Mare, Cheile Turzii, Câmpia Turzii – Frata – Mociu,
Dej-Valea Unguraşului, Luna de Sus – Săvadisla – Băişoara – Buru, Gilău- Mărişel, Făget – Ciurila, Căpuşu
Mare – Dângău – Râşca, Băişoara – Muntele Băişorii,
Răscruci – Borşa – Vultu-

reni – Aşchileu Mic- limită
judeţ Sălaj, Chinteni – Vultureni – Panticeu – Recea
Cristur, Gârbău – Leghia,
Sucutard – Chiriş – Pălatca, Barai – Sava – Mureşenii de Câmpie – Chiriş, în
regie proprie.
În data de 05.09.2014 se
va da ordinul de începere a
lucrărilor pe drumul DJ
107 N Băişoara – Valea Ierii, lucrare de modernizare
şi reabilitare drumuri judeţene pentru perioada 2011
– 2015.
Reprezentanţii
Regiei
mai precizează că s-au deblocat lucrările pe investiţii, iar în prezent se lucrează
pe drumurile judeţene DJ
108 C Mănăstireni – Calata,
DJ 108 B limita judeţ Sălaj,
Bobâlna –Viile Dejului, DJ
107 N Gura Râşca – Someşul Rece şi DJ 182 E Chiuieşti – Mănăstirea Casiel.
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Ce meserie este cea mai evitată de către elevii clujeni
N

iciun elev din judeţul
Cluj nu este interesat
să urmeze cursurile unei
şcoli profesionale în domeniul pielăriei.
Reprezentanţii ﬁrmei de
încălţăminte Clujana au cerut Inspectoratului Şcolar
Judeţean Cluj înﬁinţarea
unei clase profesionale în
cadrul căreia elevii să ﬁe iniţiaţi în domeniul pielăriei.
Odată cu începerea unui
nou an preuniversitar vor ﬁ
reînﬁinţate şi şcolile profesionale. Aceste şcoli pot ﬁ
urmate de elevii care vor să
înveţe o meserie şi care vor
să aibă un loc de muncă asigurat la ﬁnalizarea cursurilor. Pentru a-i motiva pe tineri să urmeze cursurile
unei astfel de şcoli, statul le
oferă lunar 200 de lei.
La nivelul judeţului Cluj,
domeniile în care vor ﬁ iniţiaţi elevii de-a lungul celor
trei ani de şcoală, s-a ales în
funcţie de oferta locurilor de
muncă de pe piaţă.

Pielăria, neinteresantă
pentru elevi
Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj

doresc înﬁinţarea unei clase
profesionale în care elevii să
ﬁe iniţiaţi în domeniul pielărie. Această decizia a fost luată după ce una dintre cele
mai mari ﬁrme producătoare de încălţăminte din judeţul nostru s-a plâns că pe vii-

tor nu vor mai avea personal
specializat.
Surpriză însă...Niciun elev
clujean nu s-a arătat interesat
de acest domeniu. “Este posibil
să nu poată ﬁ realizată clasa de
prelucrare piele iniţiată de Clujana. Practic, cererea în această

zonă, din partea elevilor, este
zero”, a declarat Valentin Cuibus, inspectorul şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj.

Ce vor să devină elevii?
La nivelul judeţului Cluj,
numărul de locuri alocate

în şcolile profesionale este
de aproximativ 700. Prima
etapă de înscrieri a avut loc
în perioada 26-27 mai după
care adolescenţii au avut
de susţinut probele de preselecţie. O nouă sesiune de
înscrieri la şcolile profesionale, pe locurile care au
rămas libere, are loc zilele
acestea.
Cei mai mulţi elevi clujeni vor să devină chelneri,
mecanici auto, electricieni
auto sau să lucreze în domeniul prelucrării termice.
Conform reprezentanţilor
inspectoratului şcolar, cererea pentru aceste domenii a fost mult mai mare decât numărul locurilor alocate. Astfel că, a fost necesar ca numărul locurilor să
fie suplimentat.
Pe lângă bursa oferită de
stat de 200 de lei, elevii vor
mai putea beneﬁcia de un
venit ﬁnanciar din partea întreprinderii care îl va angaja
la ﬁnalul cursurilor. Tot în
cadrul acestor ﬁrme îşi vor
face şi practica. Majoritatea
elevilor interesaţi să urmeze
o şcoală profesională provin
din mediul rural.

Limba română, cea mai contestată Veste bună pentru studenţii
clujeni:
vor
călători
mai
de „repetenţii” de la Bac
ieftin cu trenul

Adolescenţii nemulţumiţi
de rezultatele obţinute la sesiunea de toamnă a bacalaureatului au putut depune
contestaţii.
S-a încheiat şi sesiunea de
toamnă a bacalaureatului iar
Clujul nu se poate lăuda cu
foarte mulţi elevi care l-au şi
promovat. Din cei 1.435 de
adolescenţi care au susţinut
probele examenului de maturitate, doar 26,01% au reuşit să-ş şi promoveze.
Tinerii care au considerat
că li s-a făcut o nedreptate
şi că profesorii au greşit
atunci când le-au corectat
lucrările au putut contesta
notele obţinute. La Cluj au

fost depuse un număr de
405 contestaţii.

Care au fost materiile cele mai
contestate?
Conform reprezentanţilor
Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, materia cea mai
contestată a fost limba şi literatura română.
„La nivelul judeţului Cluj
au fost depuse, în total, un
număr de 405 contestaţii
dintre care 178 la disciplina
Limba şi Literatura Română,
cinci la Limba Maternă, 74 la
disciplina aferentă probei
obligatorii a proﬁlului (istorie sau matematică) şi 148 la
proba la alegere a proﬁlului şi

Elevii şi studenţii clujeni
care fac zilnic naveta, de
acasă şi până la unitatea de
învăţământ la care studiază,
vor beneﬁcia de o reducere
de 75% la abonamente pe
trenurile Regio, şi de 50% pe
trenurile InterRegio.
Reducerea de 75% este valabilă doar pentru studenţii
şi elevii care vor să-şi facă
abonament. Cei care vor
să-şi cumpere ocazional bilete de tren şi pot beneﬁcia
de reducere, o vor putea face
la jumătate de preţ.
specializării”, a transmis AnConform reprezentanţilor
dreea Goldiş, purtătorul de CFR Călători „legitimaţiile
cuvânt a ISJ Cluj.
de călătorie cu 50% reducere
Lucrările elevilor vor ﬁ re- la tren regio se eliberează la
evalute în această perioadă
urmând ca în data de 4 septembrie să ﬁe aﬁşate rezultatele ﬁnale ale sesiunii de
toamnă a bacalaureatului.
Reamintim faptul că, la
Cluj, rata de promovabilitate
a examenului de bacalaureat
din sesiunea de toamnă a
fost de 26,01% şi a fost susţinută de 1.435 de candidaţi.
Dintre aceştia, 951 nu au
promovat examenul în vara
acestui an, iar alţi 484 nu au
promovat examenul în sesiunile anterioare.

casele de bilete ale staţiilor
şi agenţiilor de cale ferată pe
baza carnetului de elev, respectiv a legitimaţiei de student pentru reducere transport pentru studenţi, vizate
la zi pentru anul şcolar/universitar în curs”.
De menţionat este faptul
că de aceste reduceri nu pot
beneﬁcia şi studenţii care au
peste 26 de ani.
Cele mai recente date statistice arată că în Cluj-Napoca studiază anual aproximativ 80.000 de studenţi.
Jumătate dintre aceştia urmează cursurile unei facultăţi din cadrul Universităţii
Babeş-Bolyai.
A.L.
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Siegfried Mureşan: „3,5 milioane de euro
vor fi alocaţi pentru locuri de muncă în Cluj”
E

uroparlamentarul
Partidului
Mişcarea
Populară, Siegfried Mureşan,
a declarat în cadrul unui interviu că 3,5 milioane de euro
vor fi alocaţi în următoarea
perioadă pentru crearea mai
multor locuri de muncă în
judeţul Cluj.
În interviul acordat pentru evz.ro, europarlamentarul PMP declară că imediat
cum a ajuns la Bruxelles s-a
pus pe treabă ﬁind numit şi
vicepreşedintele Comisiei
pentru Bugete. El spune că
proiectul care ar face posibilă crearea de locuri de muncă în Cluj va ﬁ adoptat în Comisia de Buget pe 11 septembrie şi în plenul Parlamentului European în săptămâna
15-18 septembrie.
„Nu am avut nevoie de
timp de acomodare în Parlamentul European deoarece
eu fusesem înainte de alegeri consilierul principal pe
afaceri economice al Partidului Popular European.
M-am putut apuca de treabă
din prima zi, aşa cum am
promis în campanie. Aşa se

face că am fost ales vicepreşedinte al Comisiei pentru
Bugete a Parlamentului European şi mi-a fost deja alocat un prim raport in Parlamentul European.
Am devenit raportorul Parlamentului European pentru
un proiect care prevede alocarea a 3,5 milioane de euro
pentru crearea de locuri de
muncă în judeţul Cluj după ce
mai mult de 1.500 de oameni
şi-au pierdut locurile de muncă în judeţ. Aceşti oameni

sunt fără locuri de muncă de
doi ani de zile, Comisia Europeană a întârziat foarte mult
aprobarea acestui proiect, iar
acum Parlamentul European
trebuie să aprobe la rândul
său acest proiect. Eu am devenit raportor al Parlamentului
în luna iulie, în primele mele
săptămâni de mandat, iar pe
23 iulie am prezentat deja în
prima lectură raportul meu
în Comisia de Buget a Parlamentului European. El va ﬁ
adoptat în Comisia de Buget

Brânza de Năsal revine pe piaţă.
Napolact redeschide fabrica de la Ţaga
Compania FrieslandCampina, deţinătoarea brandului
Napolact, a încheiat vineri,
29 august 2014, un acord cu
Fabrica de Brânzeturi Transilvania pentru reluarea producţiei de Brânza de Năsal
de la fabrica din Ţaga.
Potrivit reprezentanţilor
FrieslandCampina, acordul
încheiat între cele două ﬁrme oferă dreptul societăţii
Fabrica de Brânzeturi Transilvania de a opera fabrica de
brânză din comuna Ţaga, judeţul Cluj. Asociatul majoritar al societăţii este AgroTransilvania Cluster, având
ca partener asociat Cooperativa Agricolă Someş Arieş.
“Suntem extrem de bucuroşi că am reuşit, prin această soluţie inedită de business, să reluăm activitatea în
fabrica de la Ţaga, o unitate-unicat în Ardeal. În momentul în care am anunţat
intrarea în conservare a unităţii de la Taga, consumatorii, dar şi alţi membri ai comunităţilor locale ne-au trimis numeroase mesaje prin
care îşi exprimau regretul că
nu vor mai putea cumpăra
brânza de Năsal. Suntem
mulţumiţi că Năsal Napolact
va ﬁ, în curând, disponibilă

din nou pe piaţă”, a declarat
directorul de vânzări al
FrieslandCampina România, Cornel Cărămizaru.
Potrivit aceleiaşi surse,
producţia în fabrica de la Ţaga ar urma să ﬁe reluată până
la ﬁnalul acestui an.
“Acordul de parteneriat cu
FrieslandCampina România
reprezintă pentru noi, ca
structură asociativă ce promovează investiţiile în sectorul agroindustrial transilvănean, o oportunitate de a
duce mai departe reţetele şi
tradiţiile clujene, indiferent
de contextual economic.
Grota de la Ţaga, în care se

maturează brânzeturile, face
parte din patrimonial Transilvaniei şi este de datoria
noastră să facem tot ce este
posibil să susţinem procesul
de producţie de aici”, a spus
şi managerul general de la
Agro Transilvania Cluster,
Felix Arion.
Vă reamintim că fabrica
unde se producea celebra
brânza de Năsal a fost închisă anul trecut, reprezentanţii companiei FrieslandCampina,
deţinătoarea
brandului Napolact, motivând închiderea fabricii de
la Ţaga prin scăderea vânzărilor.

pe 11 septembrie şi în plenul
Parlamentului European în
săptămâna 15-18 septembrie.
Vreau ca banii să ajungă cât
mai repede în România, iar
aceşti oameni să poată ﬁ ajutaţi să îşi găsească locuri de
muncă”, a declarat europarlamentarul.
În ceea ce priveşte alocarea
celor 3,5 milioane de euro, Siegfried spune că o metodă este înﬁinţarea unei întreprinderi sociale care să genereze
250 de locuri de muncă.

„Sunt două metode prin care cei rămaşi fără locuri de
muncă vor ﬁ ajutaţi. În primul
rând, informare şi consiliere
profesională, cursuri de reconversie profesională, stagii
de practică, mentorat la locul
de muncă, alocaţii pentru interviuri de angajare, suport ﬁnanciar pentru certiﬁcarea
într-un program de formare
profesională. În al doilea rând,
va ﬁ înﬁinţată o întreprindere
socială care va genera 250 de
locuri de muncă. Obiectivul
meu este ca raportul să ﬁe votat în plenul Parlamentului
European în săptămâna 15-18
septembrie. Apoi Consiliul de
Miniştri al Uniunii Europene
va trebui să aprobe raportul
iar apoi banii vor ﬁ viraţi
foarte repede: în maxim două
săptămâni.”
Siegfried Mureşan a devenit europarlamentar după ce
a candidat pe listele Partidului Mişcarea Populară pe locul doi. Europarlamentarul
a mai lucrat în Bundestag,
după care a fost consilier al
PPE pe probleme economice
în Parlamentul European.

Cardurile de sănătate, distribuite
bolnavilor clujeni care fac dializă
În evidenţele medicilor de
familie din Cluj există 435
de persoane care sunt nevoite să facă dializă.
Începând cu luna ianuarie
a anului 2015, clujenii vor
putea beneﬁcia de servicii
medicale doar dacă vor avea
asupra lor cardurile de sănătate. Aceste carduri urmează
să ﬁe distribuite în lunile care urmează şi vor ajunge la
domiciliul ﬁecărei persoane
asigurate.
Proiectul în ceea ce priveşte introducerea cardului
naţional de sănătate trebuia
să ﬁe implementat încă din
anul 2007.

CAS: 351 de carduri,
distribuite la Cluj
Cardurile de sănătate au
fost recent distribuite persoanelor care fac dializă,
iar la Cluj majoritatea le-au
şi primit. “La Cluj au fost
distribuite deja un număr
de 351 de carduri de sănătate din cele 435 care trebuie să ajungă la bolnavii
care fac dializă. Cardurile
de sănătate au fost trimise
de către Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate la sediile Caselor judeţene din
teritoriu, iar noi le-am trimis mai departe la centrele

de dializă. De aici au ajuns
la fiecare persoană, pe bază
de semnătură”, a declarat
pentru Monitorul de Cluj
purtătorul de cuvânt a Casei Judeţene de Asigurări
de Sănătate Cluj, Crina
Grozav.

Când vor ajunge cardurile
la toţi clujenii?
Deocamdată nu se ştie o
dată exactă când vor ﬁ distribuite toate cardurile de sănătate. Conform autorităţilor, în perioada 3-5 septembrie are loc o întâlnire a reprezentanţilor tuturor caselor judeţene din ţară şi cel
mai probabil atunci vor ﬁ
stabilite toate detaliile în ceea ce priveşte distribuirea
acestor carduri.
Cardurile de sănătate vor
fi distribuite prin servicii
poştale şi vor ajunge la domiciliul fiecărei persoane
asigurate. Acestea vor conţine tot istoricul medical al
pacientului care va fi încărcat pe un cip, informaţii care vor fi oferite de către medicul de familie. Documentul conţine şi grupa de sânge şi RH-ul pentru a-i ajuta
pe medici în cazul unor accidente.
Andreea LEDER
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-Cel puţin unul dintre membrii ﬁecărui comitet este independent. Membrii comitetelor sunt
desemnaţi de către Consiliul de Administraţie
care stabileşte şi preşedintele ﬁecărui comitet
dintre cei trei membri.
-Şedinţele comitetelor se desfăşoară în prezenţa tuturor membrilor iar hotărârile se iau cu jumătate plus unu dintre cei prezenţi.
-La sfârşitul ﬁecărei şedinţe se va încheia un
proces verbal care să cuprindă dezbaterile care
au avut loc şi decizile luate.
-Secretariatul comitetelor va ﬁ asigurat de către unul dintre membrii desemnaţi de către preşedinte la începutul ﬁecărei şedinţe.
-Comitetul de nominalizare şi remunerare elaborează şi propune Consiliului de Administraţie
procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director sau după caz, de membru al directorului şi pentru alte funcţii de conducere, face
recomandări Consiliului de Administraţie ale
candidaţiilor pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor
şi a altor funcţii de conducere.
-Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile
prevăzute la art. 47 din OUG nr. 90/2008, aprobată cu modiﬁcări prin Legea nr. 278/2008, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. În exercitarea atribuţiilor care le revin, comitetele consultative adoptă decizii”.
-Consiliul de Administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
-Directorii pot ﬁ numiţi dintre administratori,
care devin astfel administratori executivi, sau din
afara Consiliului de Administraţie.
-Preşedintele Consiliului de Administraţie nu
poate ﬁ numit şi director general.
-Directorii sunt numiţi de Consiliul de Administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de Administraţie poate împuternici comitetul de nominalizare să se ocupe cu
întreaga procedură de selecţie a directorului general şi a celorlalţi directori.
- Consiliul de Administraţie se ocupă direct de întreaga procedură de selecţie a directorului general.
- Consiliul de Administraţie stabileşte criteriile de selecţie care include cel puţin, dar fără a se
limita la aceasta, o experienţă relevantă în consultanţă şi management sau în activitatea de conducere a unor interprinderi publice ori societăţi
comerciale din sectorul privat.
-Criteriile de selecţie vor ﬁ elaborate şi selecţia
va ﬁ efectuată cu respectarea principiilor liberei
competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luare în considerare a speciﬁcului domeniului de activitate a societăţii comerciale.
-Consiliul de Administraţie poate transmite
comitetului de nominalizare şi remunerare atribuţiile de elaborare a criteriilor de selecţie.
-Anunţul privind selecţia directorilor se publică în două ziare economice şi/sau ﬁnanciare de
largă răspândire şi pe pagina de internet a interprinderii publice.
- Anunţul include condiţiile care trebuie să ﬁe
întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a
acestora. Selecţia se realizează cu respectarea
principiului nediscriminării, tratamentului egal
şi al transparenţei.
- Lista directorilor este publicată pe pagina de
internet a interprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. În termen de 90 de
zile de la numirea directorului acesta elaborează
şi prezintă Consiliului de Administraţie un plan
de management pe durata mandatului şi pentru
primul an de mandat cuprinzând strategia de
conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de
mandat.
- Planul de management trebuie să ﬁe corelat şi
să dezvolte planul de administrare al Consiliului
de Administraţie.
- Planul de management este supus aprobării
Consiliului de Administraţie.
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- Dacă este cazul Consiliul de Administraţie
poate cere completarea sau revizuirea planului
de management, dacă acesta nu prevede măsuri
pentru realizarea obiectivelor, cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de
performanţă stabiliţi în contract.
- Dacă planul de management revizuit nu este
aprobat de Consiliul de Administraţie acesta va
proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile
la numirea de noi directori.
- Mandatul directorilor încetează de drept la
data numirii noilor directori. În acest caz directorii nu sunt îndreptăţiţi la daune şi interese.
- Evaluarea activităţii directorilor de către Consiliul de Administraţie va viza atât executarea contractului de mandat cât şi planul de management.
- Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie este stabilită de către Adunarea Generală a Actionarilor la propunerea acţionarului
unic şi este formată dintr-o indemnizaţie lunară
ﬁxă sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor.
- Remunerarea directorului genereal şi a celorlalţi directori este stabilită de către Consiliul de
Administraţie şi este formată dintr-o indemnizaţie ﬁxă lunară sau o altă formă de remunerare pe
baza performanţelor.
- Prin hotărârea Adunării Generale ale Acţionarilor sunt ﬁxate limitele generale ale remuneraţilor directorului genereal şi a celorlalţi directori.
-Remuneraţia directorului general şi a celorlalţi directori vor ﬁ consemnate în situaţiile ﬁnanciare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare care va ﬁ prezentat Consiliului de Administraţie, Adunării
Generale şi spre informare acţionarului unic.
-Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi a directorilor inclusiv a directorului
general, sunt făcute publice pe pagina de internet
a interprinderii publice prin grija Consiliului de
Administraţie”.
- Directorul general va ﬁ numit de Consiliul de
Administraţie şi va ﬁ răspunzător de administrarea operativă curentă a societăţii şi alte performanţe similare care îi sunt delegate de Consiliul
de Administraţie.
- Responsabilităţile directorului general va ﬁ
stabilite prin Contractul de Performanţă care va
ﬁ adus la cunoştiinţă acţionarului unic”.
Art.2. Până la numirea noului Consiliul de Administraţie şi a directorului, actualul Consiliu de
Administraţie va gestiona conducerea SC Transim SA Huedin.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC TRANSIM SA HUEDIN şi Directia economică din cadrul Primăriei
Oraşului Huedin.
Nr.120/29.08.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea desemnării reprezentanţilor
Consiliului Local în A.G.A la SC Transim SA Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2014.
Având în vedere necesitatea numirii şi mandatării asociatului majoritar – oraşul Huedin în
Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Transim
SA Huedin, şi ţinând seama de adresa nr. 41/2014
înaintată de SC Transim SA, prin care solicită numirea mebrilor CA la SC Transim SA, respectiv
referatul nr. 6392/2014 înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6407/2014 înaintat de primar ş iavizat de comsiia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa din data de 25.08.2014.
Luând în considerare prevederile art. 3 alin 1
pct. 2 lit a din OUG nr. 109/2011 precum şi prevederile actului constitutiv a SC Transim SA Huedin;
În temeiul art. 36 alin. 2 lit c, d; alin. 5 lit a), alin.
6 lit a), pct. 14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată cu
modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂRE
Art.1 Se numesc cei 3 reprezentanţi (în calitate
de preşedinte respectiv 2 membrii) în Adunarea
Generală a Acţionarilor SC TRANSIM SA HUEDIN cu sediul în Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, jud.
Cluj, cod fiscal nr. 8718430, reprezentanţii autorităţii tutelare – oraşul Huedin, acţionar majoritar astfel:
- Nuţ Ioan – preşedinte
- Lung Ioan – membru
- Ciubotariu Florina Elena – membru
Art. 2. Se aprobă mandatul reprezentanţilor
oraşului Huedin nominalizaţi la art. 1 în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC TRANSIM SA.
Mandatul acestora constă în adoptarea hotărârilor Adunării Generale a Actionarilor în limitele
exlusive ale propunerilor acţionarului unic – oraşul Huedin cuprinse în hotărâri ale Consiliului
Local Huedin.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC TRANSIM SA HUEDIN şi Direcţia economică din cadrul Primăriei
Oraşului Huedin.
Nr.121/29.08.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocarii Consiliului de Administraţie şi desemnarea noului Consiliu de Administraţie la SC Transim SA Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2014.
Având în vedere necesitatea revocării respectiv numirii noului Consiliu de Administratie la
SC Transim SA Huedin şi ţinând seama de adresa
nr. 41/08.08.2014 înaintată de SC Transim SA
Huedin.
Ţinând seama de procesul Verbal nr. 6391/2014
al comisiei de selecţie a propunerilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al SC Transim SA, comisie constituită în baza
dispoziţiei Primarului nr. 340/2014.
Luaând în considerare proiectul de hotărâre nr.
6409/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa din data de 25.08.2014.
Luînd în considerare prevederile Statutului SC
Transim SA Huedin, art. 110, 111, alin.2, lit.b,
art.115, alin.2, art.121, 130, 132, 159 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, art. 2.
pct.2 lit.b, pct.3, lit.b, art.3.pct.2, lit.a,b, c, art. 25,
art.27, alin.1, art.28, art.29, alin.1,2,3,6,7, 8 art. 30,
34,35, 36, 60, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
art. 36, alin.1, 2, lit. a, alin.3, lit.c, respectiv art.45
din Legea nr. 215/2001 republicată.

HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă revocarea Consiliului de Administraţie la S.C Transim SA Huedin format din :
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– Băican Marius – preşedinte
– Okos Rigo Andras. – membru
– Durcău Florin – membru
Art.2. Se aprobă desemnarea noului Consiliu
de Administraţie al SC Transim SA Huedin format din 5 persoane astfel:
- Gabor Ana Silvia – preşedinte
- Băican Marius – membru
- Okoş Rigo Andras – membru
- Tămaş Dorin – membru
- Sanﬁra Ionuţ – membru
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC TRANSIM SA HUEDIN şi Direcţia economică din cadrul Primăriei
Oraşului Huedin.
Nr.122/29.08.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea desemnării cenzorilor şi a
cenzorului supleant la SC Transim SA Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2014.
Având în vedere adresa nr. 41/08.08.2014 înaintată de SC Transim SA Huedin, prin care solicită desemnarea celor 3 cenzori la care le-au expirat mandatele, şi celor 2 cenzori supleanţi, respectiv referatul nr. 6410/2014 înaintat de Directia economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6411/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa din data de 25.08.2014.
Luînd în considerare prevederile art.21 din
Statutul SC Transim SA, art. 159 din Legea nr.
31/1990 republicată privind societatile comerciale, art. 36, alin.1,2 lit.a, alin.3, lit.c, respectiv art.
45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată.

HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă numirea celor trei cenzori la
SC Transim SA Huedin, astfel:
Imre Ioan
Mîzgaiu Angela
Loi Dacian
Art.2. Se aprobă desemnarea d.nei Rotaru Andreea în calitate de membru supleant la SC Transim SA Huedin.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC TRANSIM SA HUEDIN şi Direcţia economică din cadrul Primăriei
Oraşului Huedin.
Nr.123/29.08.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reactualizării componenţei
comisiei de aprobare a repartizării locuinţelor
din fondul locativ de stat
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2014.

Având în vedere necesitatea reactualizării
componenţei comisiei însărcinată cu repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat, urmare
a demisiei unui consilier local ( Csudom Francisc
), respectiv referatul nr. 6277/2014 înaintat de biroul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
6405/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
de administraţie publică la şedinţa din data de
25.08.2014.
Ţinând seama de prevederile art. 21 din Legea
nr. 114/1996 – Legea Locuintei , H.G nr. 1275/2000
cu modiﬁcările la zi, respectiv art.36, alin.2, lit. d,
alin.6, lit.a, pct. 17 si art.46 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale republicată.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.125/29.08.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan

HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă reactualizarea componenţei
comisiei de aprobare a repartizării locuinţelor
din fondul locativ de stat prin inlocuirea d.lui
Csudom Francisc cu Kapitan Zoltan
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul spatiu
locativ din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.124/29.08.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
11
Consilier care nu a votat
1
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan

privind aprobarea rectiﬁcării bugetului local şi
a listei de investitii pe anul 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2014.
Având în vedere adresa nr.741/28,08,2014 a
Companiei de Apă Someş SA – Sucursala Huedin,
privind reabilitarea reţelei de apă potabilă din
strada Trandaﬁrilor precum şi alocarea fondurilor necesare de către U.A.T Oraş Huedin în vederea înlocuirii reţelei de apă potabilă, Nota de fundamentare nr. 6550/29,08,2014 înaintată de d-nul
Tămaş Dorin – consilier primar, prin care informează necesitatea reabilitării reţelei de apă potabilă din str.Trandaﬁrilor, precum şi str. Bradului,
str.Nordului şi str.Cetatea -Veche din oraşul Huedin, şi posibilitatea ﬁnanţării de către oraşul Huedin a materialelor necesare înlocuirii reţelei de
apă potabilă pe străzile menţionate mai sus cu o
valoare de până la 120.000 lei, lucrările de proiectare şi execuţie ﬁind suportate de către Compania
de Apă Someş SA, precum şi a prevederilor art.49
alin (5-7) din Legea 273/2006 Legea Finanţelor
Publice locale actualizată cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
Tinând seama de referatul nr. 6559/29.08.2014
înaintat de Directia economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.
6561/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi econico- ﬁnanciare din data de
29.08.2014.
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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectiﬁcării bugetului local şi
a listei de investitii pe anul 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2014.
Având în vedere referatul nr 6552/29,08,2014
al Compartimentului Achizitii Publice al Oraşului Huedin privind realizarea unui nou proiect
tehnic pentru ﬁnalizarea investitiei Construire
centrale termice la Liceul Tehnologic Vladeasa
Huedin , cu o valoare estimativa de 15000 lei, precum si prevederilor art.49 alin (5-7) din Legea
273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale actualizată cu modiﬁcările şi completările ulterioare,
respectiv referatul nr. 6558/29.08.2014 inaintat
de Directia economica din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea restiﬁcării bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2014, cu
suma de 15.000 lei.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6561/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa din data de 29.08.2014
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.

HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă rectiﬁcarea bugetului local pe
anul 2014 şi a listei de investiţii astfel:
VENITURI:................................................................0
370203-Vărsăminte din Secţiunea de funcţionare pt.ﬁnanţarea secţiunii de dezvoltare abugetului local pe anul 2014.............................................
(15.000 lei)
370204-Vărsăminte din secţiunea de funcţionare a bugetului local 2014.........................................1
5.000 lei
CHELTUELI:.....................................................….....0
Cap.54.50/20.30.30”Alte servicii publice generale/Alte chelt.cu bunuri si servicii .....(15.000 lei)
Cap.65,04,02/71,01,30Invatamant secundar superior/Alte active ﬁxe(servicii proiectare)........15.000 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă rectiﬁcarea bugetului local şi a
listei de investiţii pe anul 2014, cu suma de
120.000 lei astfel:
CHELTUELI:……......……………….…………....120.000 lei
Cap.70.05.01/71.01.30” Reabilitare retea apa potabila din str.Trandaﬁrilor,str.Bradului, str.Nordului si str.Cetate Veche a Oras Huedin .......120.000 lei.
Art.2. Se aprobă cheltuelile de capital privind
investitia propusă a se realiza în anul 2014 din
“Excedentul bugetului local al anilor precedenţi”
în sumă de 120.000 lei, astfel:
Reabilitare retea apa potabila din str.
Trandaﬁrilor,str.Bradului,str.Nordului şi str.Cetate Veche a Oraş Huedin........................120.000 lei.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.126/29.08.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
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Dispozitiv inedit „de găsit lucruri”,
inventat de doi clujeni
D

oi tineri întreprinzători clujeni, Alexandru
Chiş şi Andrei Vig, vor lansa un dispozitiv unic cu
ajutorul căruia obiectele
pierdute pot fi găsite mult
mai repede.
Dispozitivul de localizare
se numeşte Tintag şi se poate
ataşa de orice obiect care nu
trebuie pierdut cu niciun
preţ, indiferent că este vorba
de chei, de animalul de companie sau de bicicletă. Tintag
are forma unei dischete şi are
o greutate de sub 5 grame, 6,2
mm grosime, o lungime de 37
mm şi lăţime de 28 mm.

atunci n-am avut tehnica şi
fondurile necesare pentru a
face asta. Asta era în 2012.
Dar Apple a lansat recent o
aplicaţie pe care ne puteam
baza şi aşa am început să lucrăm la acest dispozitiv”,
spune Andrei Vig. „Până
acum avem şase culori, dar
asta este cea mai mică problemă”, spune dezvoltatorul.
Preţul unui Tintag este de
19 dolari, în preţ ﬁind inclus
şi încărcătorul aparatului.

Cine sunt cei doi dezvoltatori

Aplicaţie pe telefon
Dispozitivul are o aplicaţie
mobilă care arată, în orice
moment, unde se aﬂă obiectul sau animalul supravegheat. Aplicaţia pentru telefon este realizată tot de ﬁrma
producătoare.
În cazul în care obiectul nu
se mai aﬂă în raza de acţiune
a telefonului, dispozitivul
ataşat va transmite un semnal oricărui telefon mobil din
raza sa de acţiune ce are instalată aplicaţia Tintag şi va
trimite informaţia către reţeaua hotspot la care este conectat telefonul proprietarului. „O să avem parteneriate
în oraş cu diferite ﬁrme la care o să montăm hotspoturi,
aşa că indiferent dacă obiectul în cauză iese din raza de
acţiune a proprietarului,
acesta tot va primi informaţii
despre obiect. Nu va ﬁ o problemă”, a precizat unul dintre
dezvoltatorii dispozitivului,
Andrei Vig.

În plus, Tintag este singurul dispozitiv de localizare din
lume reîncărcabil. Potrivit
dezvoltatorilor, după o singură încărcare, Tintag poate
funcţiona până la patru luni,

în timp ce alte dispozitive de
localizare de pe piaţă presupun ﬁe înlocuirea bateriei, ﬁe
cumpărarea unui dispozitiv
nou, atunci când bateria încorporată se descarcă.

Planul pentru dispozitivul făcut de Andrei Vig şi
Alexandru Chiş nu este unul
nou. „Planul este vechi şi
oricum era în altă variantă.
Era pentru biciclete, dar

Alexandru Chiş şi Andrei
Vig sunt doi tineri intreprinzători din Cluj, cu o experienţă de 7 şi 10 ani în
programare şi colaborări cu
companii din străinătate.
Cei doi parteneri au pornit
proiectul cu resurse proprii
şi câţiva membri experimentaţi în echipă şi au în
plan să lanseze primele prototipuri până la sfârşitul
anului.
Cei doi tineri au lansat de
curând şi un site de prezentare – tint.ag – urmând ca în
8 septembrie să lanseze o
campanie de strângere de
fonduri, prin care şi-au propus să strângă precomenzi
de cel puţin 50.000 de dolari.
Cei doi au pregătit şi un set
de bonusuri şi oferte speciale atât pentru cei care vor
depune pre-comenzi în campania de strângere de fonduri, cât şi pentru cei care se
înscriu pe site-ul lor până în
momentul lansării, 8 septembrie.
Mihai CISTELICAN

Piaţa s-a mutat pe internet. Legumele clujenilor, vândute online
C

omerţul online prinde
din ce în ce mai mult
teren în ultima perioadă,
aşa că producătorii de legume şi fructe s-au gândit
să-şi expună şi ei la vânzare
produsele pe internet, mai
ales că este perioada în care
se pun murăturile.
Gama de oferte este una
variată, iar producătorii se
aﬂă în concurenţă cu cei care
îşi vând produsele în pieţele
agroalimentare sau cu supermarketurile.
Clujenii îşi pot cumpăra
produsele dorite cu un singur
click, iar în cel mai scurt timp
le vor ajunge la domiciliu.
Marfă ecologică şi culeasă
cu mână
Producătorii care şi-au expus spre vânzare marfa pe in-

ternet susţin că ea este proaspăt culeasă şi că nu a fost folosit niciun tip de îngrăşământ artiﬁcial pentru creşterea lor.
Pe unul dintre site-urile
care se ocupă cu vânzarea diverselor produse, un clujean
se laudă că oferă spre vânzare
“zmeură de cultură cu aromă
deosebită, ambalată în caserole de 0.5 kg. Preţul de vânzare este de 10 lei”.
Ionel, care este din
Cluj-Napoca, îi asigură pe viitori clienţi că produsul oferit
spre vânzare este ecologic.
“Vindem aﬁne culese cu mâna, din mediu natural. Preţ 10
lei/kg”, aşa sună anunţul postat de Ionel.
Oferte variate există şi la
capitolul legume. Ceapa,

cartofii şi fasolea sunt doar
câteva dintre produsele care aşteaptă să-şi găsească
cumpărători în mediul online. Preţurile variază însă în
funcţie de cantitatea cumpărată.
Majoritatea producătorilor spun că asigură şi transportul şi că vor livra marfa la
domiciliul cumpărătorului.
Până şi murăturile se vând
online
S-a găsit şi soluţia pentru
clujencele care nu au timp,
sau nu ştiu, să pună murături.
Şi acest tip de produse pot ﬁ
cumpărate din mediul online.
“Castraveţi muraţi de vânzare, zona Cluj, 6-12 cm, 3,5
lei/kilogramul. La cantităţi
mari preţul este negociabil”,
aşa sună un alt anunţ.

Totodată, pe site-urile online, la capitolul legume şi
fructe mai pot ﬁ găsite şi ciuperci, nuci, usturoi şi multe
altele. Clientul trebuie doar
să aibă încredere că produsele pe care le cumpără sunt de
cea mai bună calitate.

În ultima perioadă, pe internet apar din ce în ce mai
multe hipermarketuri online.
Deocamdată aceste magazine sunt la început de drum,
însă specialiştii spun că vânzările cresc în ﬁecare lună.
Andreea LEDER

