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Hotărârile 

Consiliului Local 

Huedin din 

decembrie 2014, 
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şi 6-7

ie GRATUIT

ediţie de 

HUEDIN

A fost inaugurat Centrul Civic 
al Huedinului şi au fost aprinse 

luminile de sărbători

Joi, 18 decembrie, după şedinţa Consiliului Local al oraşului Huedin, a avut loc aprinderea 
luminilor de sărbători, marcând, în acest fel, şi inaugurarea Centrului Civic al oraşului.
Luminile de sărbători vor sta aprinse între 18 decembrie 2014 şi 7 ianuarie 2015.
Tot în data de 18 decembrie, grupuri de colindători au colindat autorităţile locale în sala de 
şedinţe a Consiliului Local Huedin. Paginile 4-5

Vă doresc din adâncul 
inimii ca în Noul An norocul 
să vă sprijine în fi ecare pas, 

iar fericirea, speranţa şi 
bucuria împlinirii să vă 

lumineze în fi ecare zi!

Mircea Moroşan 
Primarul oraşului Huedin

Sărbători Fericite 
şi La Mulţi Ani!

Când se întorc 
elevii la ore după 
vacanţa de iarnă?

Elevii au intrat în vacanţa pentru 
sărbătorile de iarnă sâmbătă, 20 de-
cembrie, şi vor reveni la cursuri luni, 5 
ianuarie, conform structurii anului 
şcolar 2014-2015. Anul şcolar are 177 
de zile de cursuri şi 34 de zile de vacan-
ţă, fără cele din vacanţa de vară.

Calendarul anului şcolar următor 
este alcătuit similar celui din 2013-
2014, potrivit structurii aprobate prin-
tr-un ordin al ministrului Educaţiei.

Conform calendarului, anul şcolar 
2014-2015 va avea 36 de săptămâni de 
cursuri, însumând 177 de zile lucrătoa-
re. Excepţie fac clasele terminale din 
învăţământul liceal, pentru care anul 
şcolar are 37 de săptămâni, din care du-
rata cursurilor este de 33 de săptămâni, 
4 săptămâni fi ind dedicate desfăşurării 
examenului naţional de bacalaureat. 
De asemenea, cursurile claselor termi-
nale se încheie în 29 mai 2015, iar pen-
tru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de 
săptămâni, din care durata cursurilor 
este de 35 de săptămâni, o săptămână 
fi ind dedicată desfăşurării evaluării 
naţionale. Cursurile claselor a VIII-a 
se încheie în data de 12 iunie 2015.

Anul şcolar 2014-2015 este structu-
rat, ca şi cel în curs, pe două semestre.

Semestrul I va avea cursuri în peri-
oadele luni, 15 septembrie - vineri, 19 
decembrie şi luni, 5 ianuarie - vineri, 
30 ianuarie.

În perioada 1 - 9 noiembrie, clasele din 
învăţământul primar şi grupele din învă-
ţământul preşcolar vor fi  în vacanţă.

Vacanţa de iarnă va începe sâmbătă, 
20 decembrie şi se va încheia dumini-
că, 4 ianuarie, iar cea intersemestrială 
va fi  între 31 ianuarie şi 8 februarie.
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R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectifi carii bugetului lo-

cal pe trim. IV 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 

extraordinară din data de 09.12.2014.
Având în vedere adresa nr. 

60798/4181/03.12.2014 a D.GRFP Cluj înre-
gistrată sub nr. 9378/04.12.2014, privind su-
plimentarea prevederilor cheltuielilor de 
personal la unităţile de învăţământ preuni-
versitar de stat pe trimestrul IV 2014 cu suma 
de 80 mii lei, prevederile art.49, alin5, 7 din 
legea nr. 273/2006 Legea Finanţelor Publice 
locale, actualizată cu modifi cările şi comple-
tările ulterioare, respectiv referatul nr. 
9386/05.12.2014 înaintat de Direcţia econo-
mică din cadrul Primăriei Huedin prin care 
solicită aprobarea rectifi cării bugetului local 
cu suma de 80.000 lei.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
9406/2014 înaintat de primar ş iavizat de co-
misia pentru activităţi economico – fi nancia-
re la şedinţa din data de 09.12.2014.

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, 
modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă rectifi carea bugetului local 
pe trim. IV 2014, cu suma de 80.000 lei astfel:

VENITURI........................................80.000 lei
Cap. 11.02.02. Sume defalcate din TVA pen-

tru fi nanţarea de bază a unităţilor de învăţă-
mânt preuniversitar de stat...............80.000 lei

CHELTUIELI: ..................................80.000 lei
Cap. 65.02/10.01 Invăţământ/ Cheltuieli de 

personal ..................................................80.000 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri se încredinţează direcţia economică 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 175/09.12.2014 Consilieri total: 
 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan
LS........................................

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectifi carii bugetului lo-

cal pe anul 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 

extraordinară din data de 09.12.2014.
Având în vedere adresa Consiliului Jude-

ţean Cluj nr.22202/28.11.2014 înregistrată 
sub nr. 9334/03.12.2014 privind alocarea de 
fonduri pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locala şi cofi nanţarea proiectelor 
de infrastructură conform Hotararii Consi-
liului Judeţean nr. 301/28.11.2014 în sumă de 
84.331 lei.

Ţinând seama de referatul nr. 
9385/05.12.2014 înaintat de Direcţia econo-
mică din cadrul Primăriei Huedin, prin care 
solicită aprobarea rectifi cării bugetului local 
cu suma de 84.331 lei.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
9407/2014 înaintat de primar şi avizat de co-
misia pentru activităţi economico – fi nancia-
re la şedinţa din data de 09.12.2014.

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, 
modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1 Se aprobă rectifi carea bugetului local 

pe anul 2014, cu suma de 84.331 lei, astfel:
VENITURI..........................................84.331 lei
Cap. 11.02.06. Sume defalcate din TVA pen-

tru echilibrarea bugetelor locale......84.331 lei
CHELTUIELI: ...................................84.331 lei
Cap. 84.03.03/71.03 – Reparaţii şi moderni-

zare strada Poştei..................................84.331 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri se încredinţează direcţia economică 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Hotărârile Consiliului Local Huedin
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Nr. 176/09.12.2014 Consilieri total: 
 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan
LS........................................

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Strategiei de Dezvltare a 

Unităţii Administrativ Teritoriale, pe perioa-
da 2015 – 2020(sinteză)

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
extraordinară din data de 09.12.2014.

Având în vedere necesitatea aprobării Stra-
tegiei de Dezvoltare viitoare ale fi ecărei Uni-
tăţi Administrativ teritoariale, care confera 
Cadru General şi stabileşte principiile şi 
obiectivele fundamentale, in concordanţă cu 
idealurile şi aspiraţiile tuturor locuitorilor, 
document care creionează pricipiile de dez-
voltare viitoare a oraşului Huedin, pe perioa-
da 2015 – 2020.

Ţinând seama de referatul nr. 
9409/05.12.2014 înaintat de dl. Czondi Eu-
gen în calitate de inspector achiziţii publice 
din cadrul primăriei Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
9410/2014 înaintat de primar şi avizat de co-
misia pentru activităţi economico – fi nancia-
re la şedinţa din data de 09.12.2014.

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, 
modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1 Se aprobă Strategia de Dezvoltare a 

Unităţii Administrativ Teritoriale Huedin, pe 
perioada 2015 – 2020(sinteză).

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează direcţia economică 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 177/09.12.2014 Consilieri total: 
 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan
LS........................................

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectifi carii bugetului lo-

cal pe trimestrul IV – 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 

extraordinară din data de 09.12.2014.
Având în vedere Bugetul de Venituri şi 

Cheltueli pe anul 2014 Sectiunea “Venituri” 
şi încasarile realizate conform contului de 
executie pe 11 luni, precum şi a prevederilor 
art.49 alin (6-7) din Legea 273/2006 Legea 
Finanţelor Publice locale actualizată cu mo-
difi carile şi completările ulterioare, (6) Pro-

punerile de virări de credite bugetare sunt în-
soţite de justifi cări, detalieri şi necesităţi pri-
vind execuţia, până la fi nele anului bugetar, a 
capitolului şi subdiviziunii clasifi caţiei buge-
tare, precum şi a programului de la care se 
disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi 
subdiviziunii clasifi caţiei bugetare şi a pro-
gramului la care se suplimentează prevederi-
le bugetare, (7) Virările de credite bugetare, 
în condiţiile prevederilor alin. (4) şi (5), se 
pot efectua începând cu trimestrul al III-lea 
al anului bugetar, respectiv referatul nr. 
9465/08.12.2014 înaintat de direcţia econo-
mică din cadrul Primăriei Huedin, prin care 
solicită aprobarea rectifi cării bugetului local 
pe trim. IV al anului 2014, cu suma de 103.000 
lei.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
9468/2014 înaintat de primar şi avizat de co-
misia pentru activităţi economico – fi nancia-
re la şedinţa din data de 09.12.2014.

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, 
modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1 Se aprobă rectifi carea bugetului local 

pe trimestrul IV – 2014, cu suma de 103.000 
lei astfel:

VENITURI............................... ( – 103.000 lei)
03180 “Impoz.pe venit.din transfer propri-

etatilor imobiliare.................................10.000 lei
070102”Impozit cladiri pers.juridi-

ce”....................................................( – 130.000 lei)
070201”Impozit teren persoane fi zi-

ce”.........................................................(-10.000 lei)
160201”Impozit mijloace transp.pers.fi zi-

ce”........................................................(-20.000 lei)
160202”Impozit mijl transp. Pers.juridi-

ce”.........................................................(-10.000 lei)
300530”Alte venituri din concesiuni si in-

chirieri”...................................................37.000 lei
185000”Alte impozite si ta-

xe”............................................................22.000 lei
300802”Venituri din dividende de la alti 

platitori”.............................................(-24.000 lei)
340200”Taxe extrajudiciare de tim-

bru”..........................................................22.000 lei
CHELTUELI............................( – 103.000 lei)
cap.545000/203030”Alte servicii publice 

generale/Alte cheltueli cu bunuri si servi-
cii”....................................................( – 103.000 lei)

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează direcţia economică 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 178/09.12.2014 Consilieri total: 
 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan
LS........................................

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectifi carii bugetului lo-

cal pe trimestrul IV – 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 

extraordinară din data de 09.12.2014.
Având în vedere Decizia nr.2891/08,12,2014 

a D.G.R.F.P Cluj înregistrată sub 
nr.9493/09.12.2014 privind sumele defalcate 
din TVA cod (110202), referitor la suplimen-
tarea prevederilor cheltuelilor de personal 
(hotărâri judecătoreşti) la unităţile de învă-
ţământ preuniversitar de stat pe trimestrul 
IV 2014, cu suma de 814 mii lei şi cheltuelile 
creşelor cu suma de (-24 mii lei), şi ţinând 
seama de adresa nr.60798/4181/03,12,2014 a 
D.G.R.F.P Cluj precum şi prevederilor art.49 
alin (5-7) din Legea 273/2006 Legea Finante-
lor Publice locale actualizată cu modifi cările 
şi completările ulterioare, respectiv referatul 
nr. 9496/09.12.2014 înaintat de direcţia eco-
nomică din cadrul Primăriei oraşului Huedin, 
prin care solicită aprobarea rectifi cării buge-
tului local pe trimestrul IV.2014, cu suma de 
790.000 lei.

Ţinând seama de proiectul de hotarare nr. 
9497/2014 înaintat de primar ş iavizat de co-
misia pentru activităţi economico – fi nancia-
re la şedinta din data de 09.12.2014.

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, 
modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1 Se aprobă rectifi carea bugetului local 

pe trimestrul IV – 2014, cu suma de 790.000 
lei astfel:

VENITURI......................................790.000 lei
11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru fi -

nanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat...........................790.000 
lei

CHELTUELI:……….......................…790.000 lei
Cap.65,02./10.01”Invăţământ/ Cheltueli de 

personal.................................................814.000 lei
Cap.680211/20.01.09”Creşe/Materiale şi 

prestări servicii cu caracter funcţio-
nal........................................................(-14.000 lei)

Cap.680211/20,03,01”Creşe/Hrană pentru 
oameni”..............................................(-10.000 lei)

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează direcţia economică 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 179/09.12.2014 Consilieri total: 
 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan
LS........................................

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit, 

de către viitorul concesionar al Serviciului de 
distribuţie gaze naturale, a terenurilor pro-
prietatea publică a oraşului Huedin, ocupate 
de obiectivele sistemului de distribuţie a ga-
zelor naturale

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
extraordinară din data de 09.12.2014.

Având în vedere adresa nr. 
173036/08.12.2014 a Ministerului Economi-
ei prin Direcţia Generală Resurse Minerale şi 
Dezvoltarea Rurală a Zonelor Industriale, 
privind demararea procedurii de licitaţie pu-

Continuarea în pagina 6
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A fost inaugurat Centrul Civic al Huedinulu
Joi, 18 decembrie, după şedinţa Consiliului Local al oraşului Huedin, a avut loc aprinderea 

luminilor de sărbători, marcând, în acest fel, şi inaugurarea Centrului Civic al oraşului.
Luminile de sărbători vor sta aprinse între 18 decembrie 2014 şi 7 ianuarie 2015.

Tot în data de 18 decembrie, grupuri de colindători au colindat autorităţile locale în sala de 
şedinţe a Consiliului Local Huedin.

Colindători la Primărie
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Aprinderea luminilor de iarnă
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blică deschisă pentru atribuirea Contractului 
de concesiune a serviciului de distribuţie ga-
ze naturale în oraşul Huedin, prin care se so-
licită aprobarea punerii la dispoziţia viitoru-
lui concesionar a serviciului de distribuţie cu 
titlu gratuit pe perioada concesiunii, a tere-
nurilor proprietate publică aferent ocupate 
de obiectivele sistemului de distribuţie a ga-
zelor pentru realizarea lucrarilor de executie, 
operare, întreţinere, reparaţii, respectiv avi-
zarea dreptului de uz şi servitute al viitorului 
concesionar al reţelei de distribuţie asupra 
terenurilor şi altor bunuri proprietate publi-
că, acitivităţilor desfăşurate de persoane fi zi-
ce sau juridice în vecinătatea capacităţilor, pe 
durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, 
modernizare, respectiv de exploatare şi între-
ţinere a acestor capacităţii.

Luând în considerare referatul nr. 
9487/09.12.2014 înaintat de Czondi Eugen în 
calitate de responsabil achizitii publice din 
cadrul Primăriei Huedin, privind aviizarea 
solicitărilor Ministerului Economiei.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
9495/2014 înaintat de primar şi avizat de co-
misia pentru amenajarea teritoriului, urba-
nism, protecţie, mediu şi turism la şedinţa 
din data de 09.12.2014.

Ţinând seama de prevederile art. 109, 138, 
alin.2, lit.d din Legea nr. 123/2012 a Energiei 
Electrice si a Gazelor Naturale, art. 36, alin.1, 
2, lit.b, c, d, alin.4, lit.d, alin.5, lit.a, alin.6, lit.a. 
pct. 14, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Ad-
ministraţiei Publice Locale republicată.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1 Se aprobă folosirea cu titlu gratuit, de 

către viitorul concesionar al Serviciului de 
distribuţie gaze naturale, a terenurilor pro-
prietatea publică a oraşului Huedin, ocupate 
de obiectivele sistemului de distribuţie a ga-
zelor naturale, pentru realizarea lucrărilor de 
execuţie, operare, întreţinere, reparaţii, în 
condiţiile legii.

Art.2. Se avizează dreptul de uz şi servitute 
al viitorului concesionar al reţelei de distri-
buţie a gazului metan în oraşul Huedin, asu-
pra terenurilor şi altor bunuri proprietate pu-
blică, acitivităţilor desfăşurate de persoane 
fi zice sau juridice în vercinatatea capacităţi-
lor, pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabili-
tare, modernizare, respectiv de exploatare şi 
întreţinere a acestor capacităţii.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează compartimentul de 
Achiziţii Publice şi Direcţia economică din 
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 180/09.12.2014 Consilieri total: 
 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan
LS........................................

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectifi carii Bugetului de 

venituri proprii şi subvenţii consolidat, pe 
anul 2014

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 18.12.2014.

Avand în vedere adresa nr. 5254/10.12.2014 
înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, înre-
gistrată sub nr. 9642 /12.12.2014 prin care so-
licită aprobarea rectifi cării bugetului de veni-
turi şi cheltuieli pe anul 2014, între articole 
bugetare -Secţiunea de Funcţionare, trim.IV 
2014, şi Hotărârea Consiliului de Adminis-
tratie al Spitalului Orasenesc Huedin nr. 
15/10.12.2014.

Ţinând seama de referatul nr. 
9664/15.12.2014 înaintat de direcţia econo-
mică din cadrul Primăriei Huedin.

Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 
9665/2014 înaintat de primar şi avizat de co-
misia pentru activităţi economico – fi nancia-
re, la şedinţa din data de 15.12.2014.

Luând în considerare prevederile art.2, 
anexa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 pri-
vind Unităţile Sanitare Publice pentru care 
se transferă Managenentul Asistentei Medi-
cale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010, pen-
tru aprobarea Protocolului de predare – pre-
luare în vederea transferului Managementu-
lui Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare 
Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătă-
ţii modifi cată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 
18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi compe-
tenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Pu-
blice către Autorităţile Administraţiei Publi-
ce Locale, Ordinul M.S nr. 916/2006, 
1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.b, d 
alin 4 lit.a , alin.6, lit..a pct.3din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă rectifi carea Bugetului de 

Venituri proprii şi subvenţii consolidat pe 
anul 2014 al Unitatii Administrativ Teritori-
ale Oraş Huedin.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează direcţia economică 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin si Spi-
talul oraenesc Huedin.
Nr. 181/18.12.2014 Consilieri total: 
  15
Consilieri prezenţi:  12 
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan
LS........................................

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Programului manifestă-

rilor culturale, organizate în perioada 18 – 
31.12.2014

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 18.12.2014.

Ţinând seama de referatul nr. nr. 
9613/12.12.2014 înaintat de dl. Traica Nico-
lae, în calitate de director al Casei de Cultură 
Huedin, privind aprobarea Programului ma-
nifestărilor culturale, organizate în perioada 
30.11.2014 – 31.12.2014.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 

9614/2014 înaintat de primar şi avizat de co-
misia de învăţământ, cultură, sănănte, sport 
la şedinta din data de 15.12.2014.

Luând în considerare prevederile art. 36, 
alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 4, 5 şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă Programul manifestărilor 

culturale, organizate în perioada 18 – 
31.12.2014, conform anexei la prezenta hotă-
râre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează direcţia economică 
şi Casa de Cultură din cadrul Primăriei Ora-
şului Huedin .
Nr. 182/18.12.2014 Consilieri total: 
 15
Consilieri prezenţi: 12
Votat pentru: 12
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan
LS........................................

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea avizării favorabile a re-

ţelei şcolare, a unităţilor de învăţământ care 
vor funcţiona la nivelul Oraşului Huedin în 
anul şcolar 2015 – 2016

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 18.12.2014.

Având în vedere adresa nr. 13733/08.12.2014 
a Inspectoratului Şcolar Judetean Cluj, inre-
gistrată sub nr. 9540/10.12.2014, prin care so-
licită avizarea propunerilor pentru reţeaua 
unităţilor de învăţământ care vor funcţiona 
pe raza oraşului Huedin pe anul 2015 – 2016.

Tinand seama de referatul nr. 
9584/11.12.2014 înaintat de direcţia econo-
mică din cadrul Primăriei Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
9585/2014 înaintat de primar şi avizat de co-
misia de invatamant, cultura, sanatate, sport 
la şedinta din data de 18.12.2014.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 
1/2001 a Educatiei şi art. 36, alin.1,2, lit.d, alin 
6, lit. a pct.1, şi i art. 45 din Legea nr. 215/2001 
a Administraţiei Publice Locale republicată.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1 Se avizează favorabil reţeua şcolară a 

unităţilor de învăţământ care vor funcţiona la 
nivelul Oraşului Huedin în anul scolar 2015 – 
2016, astfel:

Nr 
crt.

 Unitatea de Invăţă-
amânt

 Tip Unitate

1 Clubul Copiilor 
Huedin – Finantare 
MEN

Personalitate 
juridică

2 Grădiniţa cu Pro-
gram Prelungit ,, 
Prichindeii Veseli,, 
Huedin

 Personalita-
te juridică

3 Grădiniţa cu Pro-
gram Normal,, Pri-
chindeii Veseli”
 Structura 1 Huedin

Structură
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4 Grădiniţa cu Pro-
gram Normal,, Pri-
chindeii Veseli”
Structura 2 Huedin

Structură

5 Liceul Tehnologic,, 
Vladeasa,, Huedin

- Personali-
tate juridică

6 Şcoala primara 
Bicalatu Oras Hue-
din

Structură

7 Şcoala primară 
Cetatea Veche II 
Oras Huedin

Structură

8 Liceul Teoretic,, 
Octavian Goga,, 
Huedin

- Personali-
tate juridică

9 Şcoala Posliceală ,, 
Henri Coandă” 
Huedin – AUTORI-
ZATA

- Personali-
tate juridică

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează Inspectoratul Sco-
lar Judetean Cluj.
Nr. 183/18.12.2014 Consilieri total: 
 15
Consilieri prezenţi: 12
Votat pentru: 12
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan
LS........................................

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea scoaterii la concurs a 

postului de îngrijitoare de curăţenie
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 18.12.2014.
Avand în vedere adresa nr. 5249/10.12.2014, 

înregistrată sub nr. 9572/11.12.2014, inainta-
tă de Spitalul Orăşenesc Huedin, prin care so-
licită aprobarea scoaterii la concurs a postu-
lui de îngrijitoare de curăţenie vacant, în ur-
ma pensionării la limită de vârstă a d.nei 
Câmpean Silvia (post cu normă întreagă pe 
perioadă nedeterminată, poz. 155 din Statul 
de Funcţii), în cadrul Spitalului orăşenesc 
Huedin.

Tinând seama de Hotărârea Comitetului 
Director nr. 22/09.12.2014 cât şi Hotărârea 
Consiliului de Administraţie nr. 15/10.12.2014 
privind scoaterea la concurs a unor posturi 
vacante, respectiv referatul nr. 
9586/11.12.2014 înaintat de Direcţia econo-
mică din cadrul Primăriei Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
9587/2014 înaintat de primar şi avizat de co-
misia de cultura, sanatate, tineret, sport la şe-
dinta din data de 15.12.2014.

Luând în considerare prevederile art.2, 
anexa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 pri-
vind Unităţile Sanitare Publice pentru care 
se transferă Managenentul Asistentei Medi-
cale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010, pen-
tru aprobarea Protocolului de predare – pre-
luare în vederea transferului Managementu-
lui Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare 

Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătă-
ţii modifi cată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 
18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi compe-
tenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Pu-
blice către Autorităţile Administraţiei Publi-
ce Locale, Ordinul MS 232/2011, Ordinul MS 
272/2011, art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 
3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Adminis-
traţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 
286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1. Se aprobă, scoaterea la concurs a 

postului de îngrijitoare de curăţenie vacant în 
urma pensionării la limită de vârstă ( post cu 
normă întreagă pe perioadă nedeterminată, 
poz. 155 din Statul de Funcţii), în cadrul Spi-
talului orăşenesc Huedin.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează Spitalul orasenesc 
Huedin.
Nr. 184/18.12.2014 Consilieri total: 
 15
Consilieri prezenţi: 12
Votat pentru: 12
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan
LS........................................

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea valorii de inventar a 

obiectivului ,,Centrul Civic,, al oraşului Hue-
din, înscris în domeniul public al oraşului 
Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 18.12.2014.

Având în vedere înscrierea în evidentele 
Domeniului Public al oraşului Huedin , a In-
vestitiei ,, Centrul Civic, Etapele I, II) – zona 
centrală a orasului, prin H.C.L nr. 1256/2014 
şi ţinând seama de necesitatea înscrierii va-
lorii de inventar al acestei investitii, cât şi ra-
dierea pozitiei nr. 54 ,, imobil parc central in 
suprafata de 2500 mp, valoarea de inventar 
de 217359,67 lei, inventar însuşit prin H.C.L 
nr.48/2014, respectiv referatele nr. 
176/24.10.2014, şi 9720/16.12.2014, înaintate 
de compartimentul de urbanism din cadrul 
Primăriei Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
9721/2014 înaintat de primar şi avizat de co-
misia pentru activităţi economico – fi nancia-
re la şedinţa din data de 18.12.2014,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regi-
mul juridic al acesteia, art. 36, alin. 2, lit.b, 
alin.4, lit.d, alin.6, lit.a, pct.1 şi art. 45 din Le-
gea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Lo-
cale, modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă valoarea de inventar a 

obiectivului ,,Centrul Civic,, al oraşului Hue-

din, înscris în domeniul public al oraşului 
Huedin, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
156/31.10.2014, la un cunatum de 652077 lei ( 
12730 mp).

Art.2. Se aprobă radierea poziţiei nr. 54 din 
Inventarul domeniului public al oraşului Hu-
edin, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 48/2014( Parcul Central în suprafaţă de 
2500 mp).

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează Direcţia economica 
şi compartimentul de urbanism din cadrul 
Primăriei orasului Huedin.
Nr. 185/18.12.2014 Consilieri total: 
 15
Consilieri prezenţi: 12
Votat pentru: 12
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan
LS........................................

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea reactualizării valorilor 

de inventar, a bunurilor ce aparţin Domeniu-
lui Public al oraşului Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 18.12.2014.

Având în vedere referatul nr. 
9723/16.12.2014 înaintat de comisia de in-
ventariere a bunurilor ce apartin Domeniului 
Public al Oraşului Huedin, privind reactuali-
zarea valorilor de inventar ale unor bunuri de 
la poziţia nr. 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104 
din cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
9771/2014 înaintat de primar şi avizat de co-
misia pentru activităţi economico – fi nancia-
re la şedinţa din data de 18.12.2014.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regi-
mul juridic al acesteia, art. 36, alin. 2, lit.b, 
alin.4, lit.d, alin.6, lit.a, pct.1 şi art. 45 din Le-
gea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Lo-
cale, modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă reactualizarea valorilor de 

inventar, a bunurilor ce aparţin Domeniului 
Public al Oraşului Huedin, de la poziţia nr. 95, 
96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, din cadrul Spi-
talului Orăşenesc Huedin, conform anexei la 
prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează Direcţia economica 
şi compartimentul de urbanism din cadrul 
Primăriei orasului Huedin.
Nr. 186/18.12.2014 Consilieri total: 
 15
Consilieri prezenţi: 12
Votat pentru: 12
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează Secretar,
  Cozea Dan
LS........................................



Huedinul la manifestările “Zilelor culturii 
tradiţionale româneşti la Cernãuţi”

Cu prilejul Zilei Naţionale 
a României şi a aniversării a 
10 ani a Centrul Bucovinean 
de Artã pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tra-
diţionale Româneşti 
Cernãuţi, Ucraina, prof. 
Gheorghe Sobec preşedinte-
le Asociaţiei “Actived 2013” 
Huedin şi delegaţia ce a par-
ticipat la Festivalul – Con-
curs Internaţional de muzicã 
popularã romãneascã “În 
grădina cu fl ori multe” au 
onorat manifestările cultu-
ral – artisitice organizate cu 
acest prilej. Astfel, vineri, 14 
noiembrie 2014, după inau-
gurarea expoziţiei de artã 
plasticã “Clujul – oraşul co-
moară” organizatã de Şcoala 
Populară de Arte “Tudor 
Jarda” Cluj-Napoca, s-a par-
ticipat la spectacolul din ca-
drul Festivalului Internaţio-
nal de Folclor Autentic 
“Să-mi cânţi cobzar” ce a 
avut loc pe scena Casei Raio-
nale de Culturã din oraşul 
Herţa (Ţinutul Herţa). In-
terpretând cântecele “Eu 
sunt fată de la moţi“ (Iulia 
Paula Merca) şi “Decât c-o 
ceteră re” (Carmen Maria 
Jula), tinerele reprezentan-
te ale Huedinului au fost 
aplaudate îndelung de sala 
plină de români bucovineni 
din regiunea Cernãuţi şi Ţi-
nutul Herţei.

Sâmbătă, 15 noiembrie 
2014, s-au urmărit în cadrul 
Caravanei de fi lme docu-
mentare “Iaşi – Cernãuţi – 
Chişinău”, proiecţiile reali-
zate de TVR Iaşi: “Măria Sa, 
Birlic” (realizator Carmen 
Olaru) şi “Legendele Dornei 
la Dorna Arini” (realizator 
Marga Andreeascu).

Duminică, 16 noiembrie 
2014, mica delegaţie a ora-
şului Huedin a fost primită 
la Primăria oraşului Noua 
Suliţă, raionul Noua Suliţă, 
regiunea Cernãuţi, de 
doamna primar Maria Ni-
corici, prilej cu care i-a fost 
înmânat doamnei primar, 
din partea primarului ora-
şului Huedin dr. Mircea 
Moroşan, monografia “Hue-
dinul – o localitate pe dru-
mul spre Europa”, o plache-
tă şi un fanion din partea 
Asociaţiei “Actived 2013” 
Huedin. În cadrul întâlnirii 
s-au discutat posibile cola-
borări în diferite domenii 
de activitate şi chiar o posi-
bilă înfrăţire, ţinând cont că 
cele două localităţi au multe 
asemănări.

După un scurt tur al pito-
rescului oraş Noua Suliţă, 

ne-am întors la Herţa pentru 
a ne “închina” la bustul celui 
care a fost marele poet Mi-
hai Eminescu, bust ce stră-
juieşte într-una din pieţele 
oraşului. Apoi s-a făcut un 
scurt popas la Mănăstirea 
Bănceni, sfânt lăcaş închi-
năciune al românilor di 
Ucraina.

Întorcându-ne la Cernăuţi, 
s-a participat la Gala laurea-
ţilor şi Festivitatea de premi-

ere a Festivalului – Concurs 
Internaţional de muzicã 
popularã romãneascã “În 
grădina cu fl ori multe”, unde 
prof. Gheorghe Sobec a trans-
mis din partea primarului 
oraşului Huedin dr. Mircea 
Moroşan un mesaj de felici-
tări cu prilejul organizării 
ediţiei a X-a a Festivalului 
“În grădina cu fl ori multe” şi 
aniversării a 10 ani a Centru-
lui Bucovinean de Artã pen-

tru Conservarea şi Promova-
rea Culturii Tradiţionale Ro-
mâneşti Cernãuţi. În cadrul 
Festivităţii de premiere, Aso-
ciaţia “Actived 2013” Huedin 
a acordat Premiul Special 
“Prietenul Artei populare” ti-
nerei Ana Maria Calancea, 
membră Grupului vocal-fol-
cloric “Perla” Cernãuţi, lau-
reată a Festivalului – Con-
curs Internaţional de muzicã 
popularã romãneascã “În 

grădina cu fl ori multe” şi care 
în luna mai 2014 ne-a onorat 
ş încântat la Zilele Huedinu-
lui “În fl orar la Huedin.

“Zilele Culturii Tradiţio-
nale Româşti la Cernăuţi” 
s-a încheiat cu spectacolul 
folcloric aniversar “Iaşi – 
Cernãuţi – Chişinău” reali-
zat de TVR Iaşi. “La mulţi 
ani, România!” “La mulţi 
ani, români!”

prof. Gheorghe Sobec
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