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Sărbători fericite şi La mulţi ani!

În această ediţie, mai puteţi citi:
Noul pachet de servicii medicale de bază a fost prezentat de Ministerul Sănătăţii
La ultima şedinţă a Consiliului Local din acest an, au venit colindătorii
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Vă doresc din adâncul inimii ca în Noul An norocul să vă sprijine în fiecare pas,
iar fericirea, speranţa şi bucuria împlinirii să vă lumineze în fiecare zi!

Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani!
Mircea Moroşan
Primarul municipiului Huedin

Hotărârile Consiliului Local Huedin din decembrie 2013, în paginile 2, 6-7
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Hotărârile Consiliului Local Huedin
Luând în considerare proiectul de hotărâre
nr. 8782/2013 înaintat de Primar şi avizat de
Comisia pentru activitaţi economico-financiare la şedinţa din data de 16.12.2013.
Ţinând seama de Decizia nr. 4/04.12.2013 a
Consiliului Director al Asociaţiei, prin care s-a
stabilit cunatumul propus al cotizaţiei pe anul
2014 de 0,25 lei pentru fecare locuitor al UAT.
respectiv referatul nr. 8778/13.12.2013 înaintat
de Direcţia economica din cadrul Primăriei
Oraşului Huedin.
În conformitate cu prevederile:
- art. 12 şi art. 36 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
–
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
Oraşului Huedin.
–
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse
în art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Directorul Casei de
Cultură Huedin.

Nr. 168/19.12.2013
Consilieri total:
15
privind aprobarea Programului manifestări- Consilieri prezenţi:
14
lor culturale, organizate în perioada 30.11. Votat pentru :
14
2013- 31.12.2013
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa
Secretar,
ordinară din data de 19.12.2013
prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
Ţinând seama de referatul nr. nr. 84/2013 inaintat de dl. Traica Nicolae, în calitate de director al Casei de Cultură Huedin, privind aproba- ROMÂNIA
rea Programului manifestărilor culturale , or- JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
ganizate în perioada 30.11.2013 – 31.12.2013.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.
8781/2013 înaintat de Primar şi avizat de CoHOTĂRÂRE
misia de invatamant, cultură la şedinţa din data
privind aprobarea cotizaţia pentru anul 2014
de 16.12.2013.
Luând în considerare prevederile art. 36, a Oraşului Huedin, la susţinerea activităţilor
alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 4, 5 şi art. 45 din Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice ECO-METROPOLITAN Cluj
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa
Locale, modificată cu Legea 286/2006.
ordinară din data de 19.12.2013
Avand in vedere adresa nr. 489/05.12.2013
HOTĂRĂŞTE
inregistrata sub nr. 8653/ 09.12.2013, inaintata
Art.1. Se aprobă Programul manifestărilor de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
culturale, organizate cu ocazia sărbătorilor de ECO – METROPOLITAN Cluj, privind aprobaiarnă, în perioada 30.11.2013 – 31.12.2013, con- rea cuantumului cotizaţiei oraşului Huedin la
form anexei la prezenta hotărâre.
susţinerea activităţilor asociaţiei.

HOTĂRÂRE

Art. 1. (1) Se aprobă cotizaţia pentru anul
2014 a Oraşului Huedin la susţinerea activităţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECO-METROPOLITAN Cluj, în cuantum de
2411 lei.
(2) Cotizaţia prevăzută la alineatul (1) va fi
virată în contul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj până
la data de 30 martie 2014.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul Oraşului Huedin, Primarul Oraşului Dr. Mircea MOROŞAN în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj,
sau în lipsa acestuia doamna Viceprimar Marinela GIURGIU, pentru aprobarea cotizaţiei
pentru anul 2014.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului
Huedin Dr. Mircea MOROŞAN, şi d.na Viceprimar Giurgiu Marinela.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Huedin , d.nei Viceprimar Giurgiu Marinela , Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO – METROPOLITAN Cluj şi Intituţiei Prefectului – Judeţul Cluj.

Nr. 169/19.12.2013
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:
Preşedinte de şedinţă,
prof. Pavel Cosmin

15
14
14
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan
Continuarea în pagina 6

Publicaţie editată şi garantată de Monitorul de Cluj
TELEFONUL CITITORULUI:

597703

0264/

* număr cu tarif normal în reţeaua Romtelecom

ISSN 2067 – 9262
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL
ADRESA REDACŢIEI: Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I
telefon: 0264-59.77.00; 0364-401.531;
e-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro;

Director general: Sorin STANISLAV
Director editorial: Paul NICULESCU
Editor coordonator: Sorin MĂRGHITAŞ
Director Marketing/publicitate: Mihaela FLEŞARIU
Redacţia: Anca M. COLIBĂŞANU, Daciana DERDA
Gabriela DRAGOTĂ,

3

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin

Noul pachet de servicii medicale de bază
a fost prezentat de Ministerul Sănătăţii

Noul pachet de bază prevede o singură consultaţie preventivă la trei ani, făcută de
medicul de familie, pentru
persoanele asimptomatice între 18 şi 39 de ani şi cel mult
două consultaţii în trei luni în
cazul pacienţilor „cu risc normal” care au o problemă nouă
sau acută de sănătate. Noul pachet introduce consultaţiile
multidisciplinare de specialitate în ambulatoriu pentru pacienţii cu afecţiuni complexe.
Forma ﬁnală a pachetului
de bază şi a celui minimal a
fost lansată în dezbatere publică, duminică, de Ministerul
Sănătăţii, ministrul Eugen
Nicolăescu subliniind, într-o
conferinţă de presă, că proiectul prevede „în mod deosebit”
trecerea de la medicina spitalicească la cea prespitalicească şi de prevenire şi depistarea precoce a bolilor, pentru a
„descărca” spitalele de servicii nejustiﬁcate.
Ministrul Sănătăţii, Eugen
Nicolăescu, a declarat, într-o
conferinţă de presă, că pachetul de bază avea nevoie de
acordul scris al Comisiei Europene.
„Avem acest acord scris şi,
din acest moment, noi putem
să declanşăm toate procedurile legale de adoptare. Varianta ﬁnală este o variantă care
cuprinde elementele fundamentale, urmând ca detalii
pentru ﬁecare tip de serviciu
medical să ﬁe în norme de
aplicare la HG privind aprobarea acestor două pachete”, a
spus ministrul.
„Având în vedere resursele
limitate, sistemul sanitar nu
se mai poate susţine în maniera în care funcţionează la
ora actuală, concentrat pe
spitale, care fac internări nejustiﬁcate sau ﬁctive şi sunt
cele mai mari consumatoare
de resurse. Ca urmare, în cadrul procesului de deﬁnire a
pachetului minimal de servicii şi a pachetului de servicii
de bază, o componentă semniﬁcativă este reprezentată
de prevenţie”, se argumentează în nota de fundamentare a proiectului.
Astfel, noul pachet de bază,
destinat pacienţilor asiguraţi,
cuprinde: servicii medicale de
urgenţă; servicii de prevenţie
– numărul şi tipul consultanţiilor/ analizelor de evaluare a
riscului, urmărirea periodică
a persoanelor cu risc de îmbolnăvire; medicina de familie – număr de consultaţii,
creşterea numărului de servicii care pot ﬁ acordate de medicii de familie; servicii în am-

bulatoriul de specialitate –
consultaţii (numărul şi frecvenţa pe specialităţi), servicii
paraclinice (laborator – tipuri
de analize), imagistică (numărul şi frecvenţa); servicii
de spitalizare (translatare din
internarea continuă spre ambulatoriul de specialitate şi
internarea de zi); îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri
paliative la domiciliu; medicamente cu şi fără contribuţie
personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi materiale sanitare speciﬁce pentru
tratamentul în ambulatoriu al
bolnavilor incluşi în unele
programe naţionale de sănătate cu scop curativ.
„Pachetul de bază este altfel
gândit. Aici nu vorbim de servicii acordate pe număr de
consultaţii, ci pe episoade de
îngrijire. Adică de câte ori un
pacient are o problemă nouă
de sănătate. Acela se numeşte
episod de îngrijire şi el intră în
pachet şi va ﬁ după aceea supus procedurilor pe care pachetul le prevede. Pachetul
prevede în mod deosebit trecerea accentului de pe medicina spitalicească la prespitalicească, dar mai ales pe prevenţie, educaţie pentru sănătate, evitarea îmbolnăvirilor
şi depistarea precoce a bolilor,
ceea ce cred că este o schimbare fundamentală în modul
în care va funcţiona în viitor
sistemul sanitar românesc”, a
mai spus Nicolăescu.
În categoria serviciilor medicale esenţiale – altele decât
cele pentru cazurile de urgenţă medico-chirurgicală -, consultaţiile preventive pentru
cei în vârstă de până la 18 ani
se vor acorda astfel: la externarea din maternitate şi la o
lună – la domiciliul copilului;
la 2, 4, 6, 9, 12,15,18, 24, 36 luni;
o dată pe an de la 4 la 18 ani.
Pentru supravegherea gravidei cu risc scăzut, este recomandat un număr de 8 vizite
prenatale „de rutină”.

Pachet de bază prevede şi
„urmărirea lehuzei la domiciliu: la externarea din maternitate şi la 4 săptămâni de la
naştere prin consultaţii, investigaţii paraclinice, trimitere la medicul specialist obstetrică-ginecologie”. De asemenea, se precizează că investigaţiile paraclinice şi tratamentele speciﬁce sarcinii
sunt eligibile în intervalul de
timp de la momentul în care
gravida este luată în evidenţă
de către acesta şi până la 4
săptămâni de la naştere. Sunt
prevăzute totodată educaţie
pentru alăptarea exclusivă
până la vârsta de 6 luni şi consilierea pre şi post testare
pentru HIV şi lues (siﬁlis) a
femeii gravide.
Persoanelor între 18 şi 39
de ani care nu prezintă simptome beneﬁciază de o singură
consultaţie preventivă la trei
ani, cu menţiunea că “episodul de prevenţie” poate cuprinde 1-2 consultaţii succesive şi setul de investigaţii la
frecvenţa recomandată pentru grupa de vârstă şi sex.
Pentru cei în vârstă de cel
puţin 40 de ani, prevenirea
poate conţine 1-2 consultaţii
succesive plus setul de investigaţii.
Episoadele anuale de îngrijire cronică cuprinde 1-2 consultaţii anuale, în medie, la
medicul de familie de supraveghere a evoluţiei bolii, un
consult anual de specialitate,
un set de explorări elective de
1-2 ori/an şi prescrierea regulată a medicaţiei.

La pacienţii cu risc normal,
sunt prevăzute 1-2 consultaţii
la medicul de familie/episod,
un bilet de trimitere la medicul specialist, 1-4 investigaţii
paraclinice elective şi prescriere de medicamente.
În cazul pacienţilor cu risc
crescut (comorbidităţi, vârste extreme, categorii vulnerabile), în pachetul de bază
sunt menţionate 1-3 consultaţii la medicul de familie/
episod, 1-2 bilete de trimitere
la medicul specialist, 1-6 investigaţii paraclinice şi prescriere de medicamente.

Consultaţiile la domiciliu

Noul pachet de bază precizează face referire şi la consultaţiile la domiciliu. Consultaţiile la domiciliu acordate de către medicul de familie pacienţilor înscrişi pe
lista proprie sunt consultaţii
acordate în afara cabinetului
pacienţilor nedeplasabili şi
copiilor 0-1 an, de pe lista
proprie, în timpul programului de lucru. Aceste consultaţii se acordă în limita a maxim 2 consultaţii/episod pentru un episod acut şi maxim 3
consultaţii/an pentru un episod cronic.
În privinţa fondurilor pentru pachetul de bază, Nicolăescu a spus că acesta „se va
încadra în bugetul pe care
România îl va avea”. „Adică se
va încadra pe bugetul pentru
2014. De aceea, nici nu am ieşit mai devreme (cu forma ﬁnală – n.r.), că nu aveam Legea bugetului. Acum, putem
să demarăm toate actele nor„Episodul de îngrijire acută” mative subsecvente”, a expliNoul pachet de bază deﬁ- cat ministrul Sănătăţii.
neşte şi “episodul de îngrijire
acută”, a cărui durată este de Alte măsuri organizatorice
şi administrative
cel mult trei luni.
Potrivit lui Nicolăescu, paAstfel, pentru probleme de
sănătate nou apărute sau acu- chetul va ﬁ corelat cu alte
tizările unor afecţiuni cunos- măsuri organizatorice şi adcute, serviciile sunt detaliate ministrative. „Pachetul va ﬁ
în funcţie de gradul de risc al corelat cu alte măsuri organizatorice şi administrative. E
pacientului.

nevoie de o perioadă de timp,
în care să pregătim sistemul
sanitar românesc când HG va
apărea. Mă refer la faptul că
trebuie să creştem responsabilitatea asistenţei medicale primare şi de ambulator,
trebuie să pregătim personalul medical pentru noua
abordare, vrem să avem mai
multe întâlniri cu managerii
de spitale în trimestrul I din
2014, ca toată lumea să ştie
exact despre ce este vorba şi
să luăm toate acele măsuri
de funcţionare ca introducerea pachetului să nu producă
bulversări. După estimările
noastre, efectele importante
ale pachetului se vor simţi în
circa doi ani, doi ani şi jumătate, poate chiar trei ani, dar
sper că, la sfârşitul anului
2014, semne îmbucurătoare
vom simţi mai ales în medicina prespitalicească”, a
adăugat el.
Nicolăescu a mai spus că,
aplicate în mod corect, noile
pachete vor putea să micşoreze costurile din spitale, ceea ce dă speranţa că în următorii trei ani vor putea ﬁ actualizate tarifele pe care le
practică spitalele în prezent
şi pe care le decontează casele judeţene de asigurări de sănătate, astfel încât în 2016 să
se ajungă la decontarea „tarifelor reale”.
În opinia ministrului, în
primul an al noului pachet de
bază, între 5 şi 10 la sută dintre pacienţii care merg în spital vor putea ﬁ trataţi în ambulatoriu, urmând ca procentul să urce, în 2016, spre
30-40 la sută.
Hotărârea de Guvern pentru aprobarea pachetului minimal şi pachetului de servicii
de bază este în dezbatere publică până la 22 ianuarie 2014.

O „noutate extraordinară”
Noul pachet de bază introduce consultaţiile multidisciplinare de specialitate în ambulatoriu pentru pacienţii cu
afecţiuni complexe, astfel încât aceştia să beneﬁcieze de
evaluarea stării de sănătate de
la mai multe echipe de specialişti, a declarat, duminică, ministrul Eugen Nicolăescu.
Ministrul a precizat că o
„noutate extraordinară” a pachetului de bază este introducerea consultaţiilor multidisciplinare de specialitate
în ambulatoriul integrat pentru pacienţii cu afecţiuni
complexe, astfel încât ei să
beneﬁcieze de evaluarea stării de sănătate de la mai multe echipe de specialişti.
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„Nu mai suntem dezmoşteniţi!“
† ANDREI
din harul lui Dumnezeu
Arhiepiscopul
Vadului,
Feleacului şi Clujului şi
Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului
cinstitului cler, cuviosului cin monahal şi dreptmăritorilor creştini, din
Arhiepiscopia
Vadului,
Feleacului şi Clujului,
har şi bucurie de la Hristos, care ne face noştenitori ai lui Dumnezeu, iar
de la noi arhiereşti binecuvântări
Nu mai suntem dezmoşteniţi!
Astfel, dar, nu mai eşti rob, ci ﬁu;
iar de eşti ﬁu, eşti şi moştenitor
al lui Dumnezeu, prin Iisus
Hristos
(Galateni 4, 7)

Iubiţi credincioşi,
Asistăm trişti şi cu sufletul frânt de durere la izgonirea lui Adam din Rai.
Dumnezeu îl făcuse tânăr,
sănătos, frumos şi nemuritor, şi-l aşezase în splendoarea Raiului. Dar, datorită păcatului, toate se prăbuşesc. Omul ajunge bătrân, bolnav, urât şi muritor. Iar bunul Dumnezeu îl
dezmoşteneşte şi-l alungă
din Rai. Ne spune Scriptura
că de aceea l-a scos Domnul
Dumnezeu din grădina cea
din Eden ca să lucreze pământul din care fusese luat
(Facere 3, 23).
Adam a ales răul, păcatul,
şi ne spune Sfântul Maxim
Mărturisitorul că răul este
abaterea lucrării puterilor
sădite în fire de la scopul lor
şi că primul om, neducându-şi mişcarea lucrării puterilor naturale spre scop,
s-a îmbolnăvit de necunoştinţa cauzei sale, socotind,
prin sfatul şarpelui, că acela
este Dumnezeu. Finalul îl
subliniază acelaşi Sfânt Părinte: orice plăcere are ca
urmaşă, în chip sigur, durerea[1]. Bietul Adam, datorită plăcerii de a gusta din
pom, neascultând de Dumnezeu, s-a expus durerii.
Dezmoştenit, orfan, îndurând necazurile, plângea
de dorul Raiului. Ne spune
Sfântul Siluan Athonitul că
Adam, părintele întregului
neam omenesc, a cunoscut
în Rai dulceaţa iubirii lui
Dumnezeu. Pentru aceasta
a suferit amarnic atunci
când, din pricina păcatului
lui, a fost izgonit din grădina Edenului şi a pierdut iubirea lui Dumnezeu. Se tânguia cu geamăt mare şi suspinurile lui umpleau toată
pustia[2].

Şi nu numai Adam, ci şi
toţi urmaşii lui am moştenit aceeaşi soartă. Ne spune Sfântul Pavel că printr-un om a intrat păcatul în
lume şi prin păcat moartea,
aşa şi moartea a trecut la
toţi oamenii, pentru că toţi
au păcătuit în el (Romani 5,
12). Iar moartea este precedată de un cortegiu întreg
de boli şi suferinţe, de nedreptăţi şi neînţelegeri.
Dumnezeu le făcuse pe
toate bune foarte (Facere 1,
31), dar ele nu au rămas aşa.
Armonia şi echitatea lăsate
de Creator au fost date peste cap. Privind în ce hal a
ajuns lumea, vezi neghiobi
împodobiţi cu hlamida înţelepţilor şi filosofi zgribulind în zdrenţe. Vezi escroci
îmbuibaţi cu bunuri pământeşti şi profeţi înfometaţi, netrebnici înconjuraţi
de admiratori şi creatori
osândiţi la nelucrare, risipitori sărbătoriţi şi muncitori dispreţuiţi. Vezi cum
cel tare loveşte în cel slab,
cum cel şiret îl păcăleşte pe
cel blând şi cum asupra
drepţilor triumfă răutatea[3].
În lume se săvârşesc crime, ucideri, furturi şi nedreptăţi. Se urăşte, se înşeală, se minte, se calomniază, se jură strâmb, se doreşte bunul altuia. Unii se
îmbată, alţii se învrăjbesc,
se ceartă, se bat, se duşmănesc, soţii se despart, copiii
şi tinerii se strică. Se păcă-

tuieşte şi se suferă între noi
şi în jurul nostru, sunt multe lipsuri, boli şi moarte. Se
înjoseşte chipul lui Dumnezeu din om.
Oamenii au ajuns ca nişte oi care nu au păstor.
Dumnezeu constată acest
lucru şi prin graiul proorocului Iezechiel: Oile Mele
rătăcesc prin toţi munţii şi
pe tot dealul înalt; împrăştiatu-s-au oile Mele peste
toată faţa pământului şi nimeni nu îngrijeşte de ele şi
nimeni nu le caută (Iezechiel 34, 6). Oamenii erau
nişte dezmoşteniţi.

Iubiţi fraţi şi surori,
Pentru această lume prăbuşită, pentru omul dezmoştenit, se întrupează
Domnul Hristos. Apostolul
Crăciunului este limpede:
Iar când a venit plinirea
vremii, Dumnezeu a trimis
pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca
pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim
înfierea (Galateni 4, 4). De
câte ori rostim Crezul afirmăm acest lucru: Care,
pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a
pogorât din Ceruri şi S-a
întrupat de la Duhul Sfânt
şi din Fecioara Maria şi S-a
făcut om[4].
Sfântul Pavel ne spune
că, dacă prin Adam cel
vechi, toţi ne-am prăbuşit,
prin Adam cel nou toţi suntem restauraţi: Aşadar, pre-

cum prin greşeala unuia a
venit osânda pentru toţi oamenii, aşa şi, prin îndreptarea adusă de Unul, a venit,
pentru toţi oamenii, îndreptarea care dă viaţă
(Romani 5, 18). Consecinţa
directă este aceea că redevenim fii ai lui Dumnezeu
şi moştenitori ai Raiului.
Nu mai suntem dezmoşteniţi: Astfel, dar, nu mai eşti
rob, ci fiu; iar de eşti fiu,
eşti şi moştenitor al lui
Dumnezeu, prin Iisus Hristos (Galateni 4, 7).
Fiul lui Dumnezeu se face Om, îşi asumă firea omenească, se face frate cu noi
ca pe noi să ne facă fii ai lui
Dumnezeu, să ne îndumnezeiască. Părintele Dumitru
Stăniloae, de la a cărui plecare la Domnul se împlinesc două decenii, afirmă:
prima concluzie ce rezultă
de aici este aceea că Însuşi
Fiul lui Dumnezeu S-a unit
la maximum cu umanitatea
sau a venit în maximă apropiere de noi[5].
Dumnezeu nu mai este
undeva departe, ci este
foarte aproape de noi, este
cu noi, ne scapă de angoasa
singurătăţii şi a abandonării. Nu mai suntem orfani.
Părintele Dumitru Stăniloae îşi continuă argumentul şi zice că acum Persoana divină a Fiului lui Dumnezeu sau a Cuvântului intră în planul experienţei
comune a celor ce cred în
El ca o persoană din rândul

persoanelor umane, care,
însă, în acelaşi timp, le dă
putinţa de a o sesiza ca persoană dumnezeiască[6].
Oamenii cu o viaţă duhovnicească deosebită nu
numai că sunt convinşi teoretic de prezenţa lui Hristos, ci au parte şi de o experienţă directă a Lui. Sorin
Dumitrescu a scris o carte
intitulată 7 dimineţi cu Părintele Stăniloae. În acest
volum autorul consemnează o experienţă de o gingăşie rară, pe care i-o împărtăşeşte Părintele Stăniloae:
Alaltăieri seară, în ultima
repriză a somnului, am avut
un vis nemaipomenit. Parcă era Iisus; tânăr, blând,
dulce, plăcut… Era un tânăr
de o frumuseţe nemaipomenită şi de o apropiere sufletească cum nu am mai
văzut. Mi-a făcut atâta bucurie întâlnirea aceasta încât m-am sculat aşa de fericit…[7]
Sfântul Siluan Athonitul
a avut o experienţă directă
cu Domnul Hristos. În clipa
în care era cel mai deznădăjduit, pe pragul disperării, se duce la vecernie, în
Paraclisul Sfântului Ilie, şi
de abia rosteşte rugăciunea
„Doamne, Iisuse Hristoase,
miluieşte-mă!” că, în dreapta uşilor împărăteşti, în locul icoanei Mântuitorului,
Îl vede pe Hristos Cel viu.
Întreaga sa fiinţă i se umple
de lumina harului Sfântului Duh în care recunoaşte
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pe Domnul. Privirea Sa
blândă şi infinit de bună,
iradiind iertare, pace şi bucurie, atrage irezistibil întreaga sa făptură[8].
De la Naşterea Domnului
Hristos, Dumnezeu este cu
noi. Sfântul Evanghelist
Matei, relatând acest eveniment, ne arată că s-a împlinit proorocia lui Isaia:
Iată, Fecioara, va avea în
pântece şi va naşte Fiu şi
vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuieşte: cu
noi este Dumnezeu (Matei
1, 23). Iar Sfântul Apostol
Pavel este copleşit de
această taină: cu adevărat,
mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat
în trup, S-a îndreptat în
Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între
neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă
(1 Timotei 3, 16).
Marele nostru teolog, pe
care l-am mai amintit, ne
spune că acum ştim sigur
că Dumnezeu-Cuvântul e
Persoană sau o existenţă
asemănătoare
existenţei
noastre personale, prin
faptul că se face şi Persoana firii omeneşti, fără să înceteze a fi Persoana firii
dumnezeieşti. Prin aceasta
garantează valoarea maximă a persoanelor omeneşti
şi eternitatea lor[9].

Dreptmăritori creştini,
Faptul că raiul s-a redeschis prin naşterea Mântuitorului, că nu mai suntem
orfani şi dezmoşteniţi, îl
mărturisesc şi celebrările
liturgice de la Crăciun şi
colindele noastre. Cântăm
la vecernia Crăciunului stihira următoare: Veniţi să
ne bucurăm întru Domnul,
povestind taina ce este de
faţă. Zidul cel despărţitor
cade acum; sabia cea de foc
se îndepărtează; heruvimul
nu mai păzeşte pomul vieţii; iar eu mă împărtăşesc
de dulceaţa din rai, de la care m-am îndepărtat prin
neascultare[10].
Adevărul de credinţă că
Dumnezeu se coboară pe
pământ ca să-l suie pe om la
cer este subliniat în altă
cântare: Cerul şi pământul
astăzi s-au împreunat, născându-Se Hristos. Astăzi
Dumnezeu pe pământ a venit şi omul la ceruri s-a suit. Astăzi este văzut cu trup,
pentru om, Cel din fire nevăzut. Pentru aceasta şi
noi, lăudându-L, să-I strigăm: slavă întru cei de sus
lui Dumnezeu şi pe pământ
pacea care ne-a dăruit-o
nouă venirea Ta, Mântuitorul nostru, slavă Ţie![11]
Folclorul nostru de inspiraţie creştină se opreşte
atât la greşeala lui Adam, la
alungarea lui din Rai, cât şi

la izbăvirea lui prin naşterea Domnului Hristos. Un
vechi colind din Apuseni
redă dialogul Domnului
Hristos cu Adam: Ie-ţi,
Adame, ce mai ai/ Şi din
Rai afară-mi hai,/ Să-ţi
cumperi un plug să ari./ Şi
să-ţi ari şi să trudeşti,/
De-acolo să te hrăneşti[12].
Tânguirea lui Adam la aflarea sentinţei este plină de
nostalgie: Raiule, grădină
dulce,/ Eu din tine nu m-aş
duce,/ De dulceaţa poamelor,/ De mirosul florilor,/
De fumul tămâilor,/ De
zborul albinelor,/ De dragul
îngerilor[13].
Colindul Praznic luminos, armonizat de Timotei
Popovici, ne spune că, la
Crăciun, s-a deschis din
nou Raiul şi că strămoşii au
fost mântuiţi: Raiul cel închis/ Azi iar s-a deschis,/
Şarpelui cumplit/ Capul i-a
zdrobit./ Şi strămoşii iară,/
Prin Sfânta Fecioară,/ Iar
s-au înnoit[14].
Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că în Rai
erau doi pomi cu semnificaţie specială – pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi a răului. Pomul vieţii este, desigur, făcător de
viaţă; iar pomul care nu-i al
vieţii e vădit că e făcător de
moarte[15]. Prin naşterea
Domnului Hristos se redeschide Raiul şi noi avem acces la pomul vieţii.
De fapt, pomul vieţii este
Domnul Hristos. Aşa glăsuieşte troparul Înainteprăznuirii: Găteşte-te, Betleeme, că s-a deschis tuturor
Edenul! Împodobeşte-te,
Efrata, că pomul vieţii a înflorit în peşteră din Fecioara! Pentru că pântecele aceleia rai înţelegător s-a arătat, întru care este dumne-

zeiescul pom, din care
mâncând vom fi vii şi nu
vom muri ca Adam. Hristos
se naşte ca să ridice chipul
cel căzut mai înainte[16].

Iubiţi credincioşi,
Ni s-ar putea părea că,
pentru a mânca din dumnezeiescul pom, trebuie să
fim mari nevoitori şi asceţi.
Este adevărat că de Hristos
nu te poţi apropia oricum şi
că marii nevoitori au avut
acces la pomul vieţii. Dar şi
nouă, credincioşilor obişnuiţi, care ne pocăim de
toate răutăţile noastre,
Dumnezeu ne îngăduie prin
Sfintele Taine accesul la
pomul vieţii. Sfântul Nicolae Cabasila ne spune că,
alături de această cale, mai
puţin bătătorită şi rezervată personalităţilor cu o excepţională trăire şi experienţă duhovnicească, şi, mai
ales, a marilor pustnici,
viaţa spirituală a Ortodoxiei mai cunoaşte şi o a doua
cale, mult mai uşoară şi la
îndemâna marii mulţimi,
realizabilă nu numai în izolarea şi în liniştea pustiei,
ci în mijlocul lumii, în nemijlocită apropiere de semenii noştri şi în strânsă
comuniune cu ei: este calea
trăirii spirituale liturgice,
care urmăreşte unirea cu
Dumnezeu prin mijloacele
formelor sensibile ale cultului sau ale slujbelor divine[17].
De aceea, la propunerea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2014 să
fie dedicat Sfintei Spovedanii şi Sfintei Împărtăşanii,
să fie un an Euharistic, ştiind bine că săvârşirea Sfintei Liturghii are ca obiect

prefacerea darurilor în
dumnezeiescul Trup şi Sânge, iar ca scop sfinţirea credincioşilor[18].
Sigur că pentru a intra în
Rai şi a gusta din pomul
vieţii, pentru a te împărtăşi
şi cu Sfintele Taine, este
nevoie de o anume pregătire. Postul Crăciunului ne-a
dat această posibilitate.
Abţinerea de la mâncarea
de dulce, lecturarea Sfintelor Scripturi, actele de caritate şi, mai ales, o bună
Spovedanie ne-au ajutat să
ne primenim sufletul. Sfântul Simeon Noul Teolog, referindu-se la pocăinţa şi la
nevoinţa sinceră, determinate de o credinţă puternică, zice: Aşadar, crezând
din tot sufletul şi căindu-ne
cu căldură, zămislim pe Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, ca Fecioara,
dacă avem sufletele noastre
fecioare curate[19].
Sfântul Macarie Egipteanul ne spune că pocăinţa
este singura noastră salvare! Nici cultura, nici inteligenţa, nici nobleţea, nici
frumuseţea nu-l reînnoiesc
pe om, ci numai pocăinţa
adevărată, ruşinea şi regretul pentru tot păcatul săvârşit în trecut. Şi, bineînţeles, schimbarea totală a
felului de vieţuire, de gândire[20]. Pocăinţa adevărată se finalizează întotdeauna printr-o bună spovedanie, urmând apoi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele
Domnului.
Vasile Voiculescu, în cunoscutu-i „Colind” cu profund conţinut euharistic,
spune: În coliba-ntunecată/ Din carne şi os lucrată,/
A intrat Hristos deodată./
Nu făclie ce se stinge,/ Nu
icoană ce se frânge,/ Ci El

Însuşi, trup şi sânge,/ Preschimbat pentru făptură/
Într-o scumpă picătură,/
Dulcea Cuminecătură[21].
Sărbătoarea Crăciunului
are în centrul ei de foc acest
Ospăţ euharistic al credinţei – Sfânta Liturghie. În
coliba sufletului nostru,
curăţită în timpul postului,
intră Hristos Cel născut în
ieslea Betleemului. Sufletul nostru, devenit iesle curată, trebuie să-I ofere sălaş Mântuitorului. Fără Liturghie, fără o serioasă preocupare spirituală, Crăciunul rămâne o sărbătoare
folclorică şi comercială.
Dorinţa noastră puternică de a ne curăţi şi a deveni
sălaş al lui Hristos o exprimă şi cântările din preajma
Crăciunului: Pe mine, cel
ce am ajuns peşteră de tâlhari, arată-mă, Doamne,
Cel ce în peşteră Te-ai născut, locaş al Tău şi al Tatălui şi al dumnezeiescului
Tău Duh, ca să Te slăvesc
întru toţi vecii.
Prin naşterea Domnului
Hristos suntem reînfiaţi.
Sfântul Pavel ne spune:
pentru că sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul
Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva, Părinte! (Galateni 4, 6)
Dorim ca acest Ospăţ al
credinţei să fie deplin pentru dumneavoastră, pentru
toţi, iar sărbătorile Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei să le petreceţi cu multă bucurie, împreună cu cei
dragi!
† ANDREI
Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului şi Clujului
şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi
Sălajului
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumei de 1500 lei,
pentru servicii de reprezentare în instanţă – litigiu judecătoresc de fond funciar
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 19.12.2013
Având în vedere referatul nr. 8320/2013 inaintat de consilier juridic Danciu Florin şi ing.
Oros Iuliu prin care solicită aprobarea contactării serviciilor unui avocat pentru întreprinderea demersurilor în vederea anulării parţiale
a Titlului de proprietate 28385/1102/02.11.1998
pentru terenul pe care este amplasată Şcoala cu
clasele I – IV din Cetatea Veche, respectiv referatul nr 8883/2013 a directiei economice.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
8894/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia pentru activităţi economico- financiare
la şedinţa din data de 19.12.2013.
Luând în considerare prevederile OUG
26/2012 art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a, şi art.
45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei,
pentru servicii de reprezentare in instanţă – litigiu judecătoresc de fond funciar – anulare
partială Titlu de Proprietate pentru terenul pe
care este amplasată Şcoala cu clasele I – IV din
Cetatea Veche.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Directia economică
din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 170/19.12.2013
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:
Preşedinte de şedinţă,
prof. Pavel Cosmin

15
14
14
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin
( P.ţa Republicii nr. 6 – 8 ), etajul I, corp A, în
suprafaţă totală de 28,67 mp,
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 19.12.2013.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr.
8788/2013 înaintată de d.na Mateş Daniela Niculina cu domiciliul în oraşul Huedin, Str. A.
Iancu nr. 90, prin care solicită aprobarea închirierii în condiţiile legii, a unor spaţii situate în
incinta Policlinicii Huedin ( P.ţa Republicii nr.
6 – 8 ), etajul I, corp A, în suprafaţă totală de
28,67 mp, suprafaţă compusă dintr-un cabinet
evidenţiat pe schiţa etajului I corp A cu numărul 116 în suprafaţă de 16 mp, încăpere care va fi
folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical şi spaţiul adiacent cabinetului medical în suprafaţă de 12,67 mp, spaţiu compus
din hol de acces, sala de aşteptare, spaţiu pentru colectarea deşeurilor periculoase şi depozitarea materialelor de curatenie, acces la grupul
social care va fi folisit în comun, respectiv referatul nr. 8790/16.12.2013 înaintat de compartimentul de gospodărie comunală şi locativă din
cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
8791/2013 înaintat de primar şi avizat de comi-

sia de sănătate, tineret la şedinţa din data de
16.12.2013.
Luând în considerare prevederile art 36,
alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi
art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii
a două spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin ( P.ţa Republicii nr. 6 – 8 ), etajul I, corp A,
în suprafaţă totală de 28,67 mp, suprafaţă compusă dintr-un cabinet evidenţiat pe schiţa etajului I corp A cu numărul 116 în suprafaţă de 16
mp, încăpere care va fi folosită în exclusivitate
cu destinaţia de cabinet medical şi spaţiul adiacent cabinetului medical în suprafaţă de 12,67
mp.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei privind închirierea spaţiilor solicitate la art.1, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de
închiriere a spaţiilor prevăzute la art.1 cf. anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează compartimentul de
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 171/19.12.2013
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:
Preşedinte de şedinţă,
prof. Pavel Cosmin

15
14
14
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea avizării documentaţiei
pentru Actualizarea Planului Urbanisc General
al Oraşului Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 19.12.2013.
Având în vedere referatul nr.8793/2013 înaintat de compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin, privind acordarea unui
aviz de oportunitate intocmirii documentatiei
de Actulizare a Planului Urbanistic General al
Oraşului Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre
nr. 8796/2013 înaintat de primar şi avizat de
Comisia de Urbanism la şedinţa din data de
16.12.2013.
Tinand seama de prevederile Legii nr.
530/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului , art. 36, alin.2, lit.b, c alin.4, lit.e, ,
alin.5, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează compartimentul de
urbanism din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 172/19.12.2013
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:
Preşedinte de şedinţă,
prof. Pavel Cosmin

15
14
14
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încadrării străzii ,, ing.
Aurel Lazea, str ,, Nordului ,, în zona D a oraşului
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 19.12.2013.
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local
nr. 147, 157/2013 prin care s-a aprobat stabilirea denumirii de străzi noi – str. Ing. Aurel Lazea şi str. Nordului, respectiv referatul nr.
8799/16.12.2013 înaintat de compartimentul
de urbanism din cadrul Primăriei, prin care solicită zonificarea acesteia, în vederea stabilirii
impozitelor şi taxelor locale.
Luând în considerare proiectul de hotărâre
nr. 8809/2013 înaintat de Primar şi avizat de
Comisia de urbansim la şedinţa din data de
16.12.2013.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2,
lit.b, alin.4, lit.c şi art. 45 din legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă încadrarea străzii,, ing. Aurel
Lazea” în zona D a oraşului, în vederea stabilirii taxelor şi impozitelor locale.
Art.2. Se aprobă încadrarea străzii”,, Nordului” în zona D a oraşului, în vederea stabilirii
taxelor şi impozitelor locale.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează compartimentul de
urbanism, impozite si taxe locale, birou cadastru si registrul agricol din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 173/19.12.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
13
Consilier care nu a votat: 1
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Secretar,
prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRĂŞTE

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se avizează documentaţia pentru Actualizarea Planului Urbanisc General al Oraşului Huedin, în scopul stabilirii reglementărilor urbanistice necesare organizării, extinderii intravilanului Oraşului Huedin, alcătuit
din trupul Huedin, trupul Bicalatu şi celelalte trupuri mai reduse ca dimensiune care
sunt stabilite conform documentaţiei. Prin
actualizarea Planului Urbanistic General zonele respective vor fi încadrate conform Regulamentului Local de Urbansim, organizarea circulaţiei se va face prin propunerea de
noi sensuri giratorii, noi străzi şi centura
ocolitoare.

privind aprobarea închirierii în condiţiile legii a unui teren în suprafaţă de 12 mp, în P.ţa
Republicii nr. 42 – 48, a Caietului de Sarcini şi
a conţinutului Contractului de închiriere
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 19.12.2013.
Având în vedere cererea înregistrată sub
nr. 8474/03.12.2013 depuă de Niţa Dumitru
in calitate de administrator al Întreprinderii
familiale Niţă Margareta cu sediul în Cluj
Napoca , str. Gospodarilor nr. 23, Jud. Cluj,
prin care solicită aprobarea închirierii unui
teren domeniu public in suprafaţa de 12 mp,
situat în P.ţa Republicii nr. 42 – 48 in apropi-
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erea podului de peste râul Domoş, în vederea
amenajăriii unui spaţiu pentru comercializarea de artificii şi obiecte pirotehnice, pe perioada 23.12.2013 – 31.12.2013, respectiv referatul nr. 8762/13.12.2013, înaintat de compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre
nr. 8783/2013 înaintat de Primar şi avizat de
Comisia de Urbanism la şedinţa din data de
16.12.2013.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2,
lit.c, alin.5, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale republicată.

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

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă lista de priorităţi în repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat,
aflate în proprietatea oraşului Huedin, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează compartimentul de
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 175/19.12.2013
Consilieri total:
15
HOTĂRĂŞTE
Consilieri prezenţi:
14
Art. 1 Se aprobă închirierea în condiţiile le- Votat pentru:
14
gii, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
P.ţa Republicii nr. 42 – 48, în apropierea poduSecretar,
lui de peste râul Domoş, în vederea amenajăriii prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
unui spaţiu pentru comercializarea de artificii
şi obiecte pirotehnice, pe perioada 23.12.2013
– 31.12.2013.
ANEXA
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru orLISTA DE PRIORITĂŢI ÎN REPARTIganizarea licitaţiei privind închirierea spaţiilor solicitate la art.1, cf. anexei la prezenta ho- ZAREA LOCUINTELOR DIN FONDUL
LOCATIV DE STAT
tărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de
închiriere a spaţiilor prevăzute la art.1 cf. ane- Nr. Crt. Numele şi pronumele solicitantului de locuinţă socială
xei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Numar dosar şi data depunerii Puncte obţinute
Simon Ildico
hotărâri se încredinţează compartimentul de 1
98
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Pri- 3579/13.05.2013 – 7503/30.10.2008
2
Birta Iulia
măriei Huedin.
7400/25.10.2013 – 1186/05.02.2010
79
Nr. 174/19.12.2013
3
Ciubotaru Ciprian
Consilieri total:
15
3665/14.05.2013-10955/20.12.2007
75
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Consilieri prezenţi:
14
Secretar,
Votat pentru:
14
Cozea Dan
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează prof. Pavel Cosmin
Secretar,
prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei de priorităţi, în repartizarea locuinţelor din fondul locativ de
stat, aflate în proprietatea oraşului Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 19.12.2013.
Având în vedere procesul verbal nr.
8013/21.11.2013 al comisiei de aprobare a repartizarii locuintelor din fondul localtiv de
stat, prin care s-a aprobat lista de priorităti in
repartizarea locuintelor din fondul locativ de
stat şi tinand seama de H.C.L nr. 57/26.04.2013
prin care s-au aprobat criteriile de
punctare(criterii de eligibilitate, selecţie şi de
repartiţie) pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi de locuinte din fondul locativ
de stat şi repartizarea acestora în regim de închiriere a dosarelor depuse, respectiv referatul
nr. 8761/13.12.2013 inaintat de biroul de gospodarie comunala si locativa din cadrul Primariei
Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
8786/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia de Administraţie Publică la şedinţa din
data de 16.12.2013.
Luând în considerare prevederile H.C.L.
Nr.123/31.08.2012 prin care s-a aprobat constituirea comisiei de analiza a cererilor pentru repartizarea de locuinte sociale, Legea nr.
114/1996 a locuintei, cât şi art. 21 alin.2 din
H.G 1275/2000, privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996
a locuintei, art. 36, alin. 2, lit.c, d alin. 5 , lit.a,
alin.6, lit. a, pct.17, lit. e şi art. 45 din Legea

privind aprobarea rectificarii bugetului local
pe anul 2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 19.12.2013
Având în vedere adresa nr. 52327/13.12.2013
inregistrata sub nr. 8890/17.12.2013 privind
modificarea sumelor defalcate din TVA, prevederile art.49 din Legea nr. 273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale actualizată cu modificările şi completările ulterioare,respectiv referatul nr. 8913/17.12.2013 înaintat de Direcţia
economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
8930/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia pentru activităţi economico – financiare
la şedinţa din data de 19.12.2013.
Luând în considerare prevederile art. 36,
alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local
pe anul 2013, astfel:
VENITURI .......................................... 55.000 lei
11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşelor, comunelor ......................... 55.000 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Directia economică
din cadrul Primăriei Huedin

Nr. 176/19.12.2013
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:
Preşedinte de şedinţă,
prof. Pavel Cosmin

15
14
14
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea introducerii în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al
Oraşului Huedin, a suprafeţei de 10.413 mp, suprafaţă de teren ocupată de depozitul de deşeuri neconforme Huedin şi a valorii de inventar
de 17077, 32 lei
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 19.12.2013.
Având în vedere adresa nr. 20850/2013 a
Consiliului Judeţean Cluj, UIP SISTEM DE
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR, prin care solicită suplimentarea suprafeţei Depozitului de Deseuri Urbane Huedin care
urmează să fie închis şi ecologizat, cu suprafaţa
de 10.413 mp, respetiv referatul nr. 8540/2013
înaintat de biroul de urbanism din cadrul Primări Huedin prin care solicită introducerea în
inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al oraşului Huedin cu valoarea de inventar de 17.077, 32 lei.
Luând în considerare Hotărârea Consiliului
Local nr. 68/2012 , prin care s-a aprobat transmiterea dreptului de administrare asupra terenului ocupat de depozitul de deşeuri neconform
din orasul Huedin, înscris la poziţia nr. 198 din
Inventarul bunurilor care apartin Oraşului Huedin, menţionat la art.1 în suprafaţă de 10.413
mp, spre administrarea Consiliului Judeţean
Cluj, în vederea închiderii şi ecologizării depozitului de deşeuri urbane neconforme Huedin.
Avand în vedere proiectul de hotărâre nr.
8794/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comsiia de Urbansim la şedinţa din data de
16.12.2013.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2,
lit.c, alin.5, lit.b, şi art. 45 din legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă introducerea în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al
Oraşului Huedin, a suprafeţei de 10.413 mp, suprafaţă de teren ocupat de depozitul de deşeuri
neconforme Huedin şi a valorii de inventar de
17077, 32 lei conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de
administrare asupra terenului ocupat de depozitul de deşeuri neconform din oraşul Huedin,
menţionat la art.1, spre administrarea Consiliului Judeţean Cluj, in vederea inchiderii şi
ecologizării depozitului de deşeuri urbane neconforme Huedin.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează compartimentul de
urbanism din cadrul Primăriei Huedin

Nr. 177/19.12.2013
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
CHELTUELI ....................................... 55.000 lei Votat pentru:
Cap. 68.02.05.02/57.02.01 Asistenţa socială Preşedinte de şedinţă,
în caz de invaliditate/Ajutoare sociale în numerar ............................................................. 55.000 lei prof. Pavel Cosmin

15
15
15
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

8

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin

La ultima şedinţă de Consiliu Local
au venit colindătorii
Şedinţa Consiliului Local al oraşului Huedin din
19 decembrie s-a deschis cu câteva cete de colindatori de la şcolile din Huedin, ansamblul vocal „Junii Vladesei” şi un grup din partea rromilor.
După şedinţă s-au aprins, într-un cadru festiv,
cu participarea unei mulţimi de cetăţeni şi copii
din localitate, luminile de Crăciun. De asemenea,
a venit şi Moş Crăciun, care a împărţit copiilor
prezenţi ciocolate.

