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Ce legătură există între
economisire şi gramatică?

Românii sunt predispuşi să economisească mai puţin decât alte popoare,
precum germanii, japonezii sau chinezii, sunt mai tentaţi să fumeze,
comparativ cu alţii, şi au o înclinaţie mai redusă pentru sport, din cauza
modului în care gramatica le-a format percepţia asupra prezentului şi
viitorului. Aceasta este concluzia unui studiu publ.icat recent de un
specialist în ştiinţe economice. Cum anume influenţează gramatica
limbii noastre apelcarea spre economisire puteţi citi în pagina 4.
Elevul care a murit după „Balul îndrăgostiţilor” a suferit un infarct miocardic
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Lucerna verde sau „Mama tuturor plantelor”. Protecţia renală la îndemâna oricui
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Hotărârile Consiliului Local Huedin
din luna ianuarie 2013, în paginile 2, 5-7

Filmele „+18“, difuzate
numai de la 1 noaptea,
potrivit unui proiect CNA

Filmele erotice, horror, de o violenţă
extremă şi programele sponsorizate de
producătorii de băuturi spirtoase vor
putea ﬁ difuzate pe posturile TV numai
de la ora 01.00 (faţă de ora 24.00 în prezent) până la ora 06.00, potrivit unei
prevederi dintr-un proiect de Decizie,
adoptată marţi de CNA.
Proiectul de Decizie este discutat
pentru prima dată de membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA),
în şedinţa de marţi. Unele dintre prevederile proiectului au fost deja adoptate
de membrii CNA în momentul difuzării
acestei ştiri.
Potrivit proiectului de Decizie, „programele «18» se difuzează numai în intervalul orar 01.00 – 06.00 şi vor ﬁ însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă,
iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă”.
În prezent, legislaţia audiovizualului
prevede că „programele «18» se difuzează numai în intervalul orar 24.00 – 06.00
şi vor ﬁ însoţite permanent de un semn
de avertizare reprezentând un cerc de
culoare albă, iar în interiorul acestuia,
pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă”.
Programele „18” sunt „programe interzise minorilor, altele decât cele pornograﬁce, care în Statele Unite ale Americii şi în ţările din Uniunea Europeană
sunt interzise publicului sub 18 ani, ﬁlme horror, erotice, de o violenţă extremă, programe sponsorizate de producătorii de băuturi spirtoase”, conform Codului audiovizualului, aﬂat în vigoare.
Totodată, membrii CNA au adoptat,
marţi, o prevedere din proiectul de Decizie de modiﬁcare a Codului audiovizual,
potrivit căreia “nu pot ﬁ difuzate în intervalul orar 06.00 – 24.00 producţii care
prezintă: violenţă extremă, ﬁzică, psihică
sau de limbaj, în mod repetat; scene de
sex, limbaj sau comportament obscen;
persoane în ipostaze degradante; lupte
libere nereglementate de federaţii sportive naţionale şi internaţionale”.
În prezent, legislaţia audiovizualului
prevede că astfel de imagini nu pot ﬁ difuzate în intervalul orar 06.00 – 23.00.
Decizia va putea intra în vigoare după
publicarea sa în Monitorul Oﬁcial.
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Hotărârile Consiliului Local Huedin

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco – Metropolitan Cluj
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Ţinând cont de referatul nr. nr. 1335/14.02.2013,
înaintat de directia economică din cadrul Primăriei Huedin, prin care se propune aprobarea S.F pentru proiectul SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL CLUJ» a
indicatorilor tehnico economici, particuparea orasuluzi Huedin la cofinantarea proiectului, a planului anula de evolutie a tarifelor, a cotizatiei orasului Huedin la Asocialia Eco- Metropolitan, respectiv mandatarea d.lui Primar să voteze actele normative mentionate mai sus, respectiv imputenicirea preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să semneze toate documentele legate de elaborarea şi
mplementarea proiectului ,, SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL CLUJ»
Avand în vedere proiectul de hotărâre nr.
1336/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
economică la şedinţa din data de 19.02.2013.
Luând în considerare 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;
In temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă cotizatia pentru anul 2013 al orasului Huedin la sustinerea activităţilor Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECO- METROPOLITAN Cluj, în cuantum de 2431 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 2013.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul Oraşului
Huedin Dr. Mircea MOROSAN în A.G.A. la Asociaţia
de Dezvoltare
Intercomunitară-ECO-METROPOLITAN sau in
lipsa acestuia doamana Viceprimar Giurgiu Marinela, să voteze pentru aprobarea cotizatiei pe anul 2013
si a bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2013, cuprins in anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotarare.
Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul Oraşului
Huedin Dr. Mircea MOROSAN si d.na Viceprimar
Giurgiu Marinela .
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică primarului
Oraşului Huedin domnului
Dr.
Mircea Moroşan, d.nei Viceprimar Giurgiu Marinela, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECO-METROPOLITAN Cluj, precum şi Prefectului
Judeţului Cluj.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orasului Huedin si directia economica din cadrul primariei Huediin.

Nr. 22/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de Cooperare cu Inspectoratulş Pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, respectiv a sumei de 150.000 lei, pentru reparatii la acoperişul imobilului – sediu al Formaţiei de Pompieri Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere necesitatea asigurării Serviciilor
Publice Comunitare pentru Situatii de Urgenţă la nivelul Oraşului Huedin în care funcţionează o subunitate aparţinând ISU Cluj, pe str. Vladeasa nr. 35, într-un imobil care necesită lucrări de reparaţi.
Luând în considerare adresa nr. 818554/28.09.2011
a ISU Cluj şi referatul nr. 1324/2013 inaintat de Directia Economică din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
1325/2013 înaintat de primar ş iavizat de comisia
economică la şedinţa din data de 19.02.2013.
Tinând cont de prevederile:
- Art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001
privind înﬁinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 363/2002, cu modiﬁcările
şi completările ulterioare;
- Art.. 25 lit. g) din Legea privind protecţia civilă
nr. 481/2004, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
- Art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modiﬁcări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
- Art. 35 din Legea privind ﬁnanţele publice locale
nr. 273/2006, cu modiﬁcările şi completările ulterioare; Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii
de Urgenţă nr. 46821/27.06.2007;
În temeiul prevederilor art.36,alin.1,2m lit. D,
alin.6, lit.a, pct.8 şi art.45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Acordul de Cooperare între oraşul
Huedin prin Consiliul Local Huedin, şi Inspectoratul
Pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al Judeţului Cluj, cuprins în anexa care face parte integrantă
din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei, sumă aferentă bugetului anului 2013, pentru efectuarea repartaţiilor la acoperişul imobilului în care îşi
desfăşoară activitatea Subunitatea din Huedin, str.
Vladeasa nr. 35, al Inspectoratul Pentru Situaţii de
Urgenţă “Avram Iancu” al Judeţului Cluj.
Art.3. Orce alte prevederi privitoare la alocarea
unor fonduri pentru reabilitarea cladirii în care î-şi
desfasoara activitatea unitatea de Pompieri Huedin
din str. Vladeasa nr. 35 a I.S.U Cluj, cuprinsă în alte
hotărâri ale Consiliului local îşi încetează aplicabilitatea cu data adoptării prezentului proiect de hotărâre.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţia economică din cadrul
Primăriei Huedin.
Nr. 23/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ACORD DE COOPERARE

ART. 1-Părţile semnatare
Părţile prezentului Acord de cooperare, denumit
în continuare Acord, sunt:
Consiliul Local Huedin cu sediul în oraşul Huedin,
str. Horea nr. 1,titular C.U.I 4485642, reprezentat
prin Primar Dr. Mircea MOROŞAN ;
şi
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „AVRAM IANCU” AL JUDEŢULUI CLUJ
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 69-71, titular al codului de înregistrare ﬁscală 4288152, reprezentat prin d-nul General
de brigada Vasile ŞOMLEA – Inspector şef
ART. 2- Obiectul
Obiectul prezentului acord îl constituie cooperarea dintre părţile semnatare în vederea ﬁnanţării
proiectului de Reabilitare a acoperisului imobilului
in care -şi desfăşoara activitatea sununitatea din Huedin a Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenţă
Cluj, din str. Vladeasa nr. 35.
ART. 3 Durata
Prezentul acord se încheie pe perioada anului
2013 şi intră în vigoare de la data semnării lui de către reprezentanţii legali ai părţilor semnatare.
ART. 4-Drepturile şi obligaţiile părţilor
1. Consiliul Local Huedin are următoarele drepturi şi obligaţii:
• să solicite şi să beneﬁcieze de servicii de specialitate pentru îmbunătăţirea eﬁcienţei şi eﬁcacităţii
sistemului de management al situaţiilor de urgenţă
care să asigure atingerea obiectivelor administraţiei
publice locale în domeniu;
• să prevadă sumele necesare în bugetul Orasului
Huedin şi să contribuie la realizarea şi implementarea Proiectului de Reabilitare a acoperisului in care-şi desfăşoara activitatea subunitatea din Huedin a
Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenţă Cluj, din
str. Vladeasa nr. 35.
• să aloce în anul 2013 suma de 150.000 lei pentru
ﬁnanţarea a proiectului ce constituie obiectul prezentului acord;
• să respecte cadrul legal, metodologic şi procedural, speciﬁc achiziţiilor publice;
• să rezilieze prezentul acord dacă beneﬁciarul comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale
asumate de către beneﬁciar.
• să efectueze controale şi să veriﬁce modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul ﬁnanciar
acordat.
• să solicite şi să primească rapoarte privind derularea proiectului
• să ﬁe informat, în mod exclusiv şi operativ, asupra problemelor şi iregularităţilor constatate cu ocazia derulării proiectului
2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram
Iancu” al Judeţului Cluj are următoarele drepturi şi
obligaţii:
sa garanteze liberul acces in orce moment si ori de
cate ori este necesar, pentru persoanele desemnate
de Consiliul Local Huedin .
- sa asigure dirigentia de santie pe perioada derularii lucrarilor de reabilitare a acoperisului, care -si
desfasoara activitatea detasamentul de Pompieri
Huedin din str. Vladeasa nr. 35.
-să întocmească proiectul tehnic, Caietul de Sarcini şi devizele generale aferente lucrărilor de reabilitare.
-se obligă să accepte controlul şi veriﬁcările organului de control al ﬁnanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul
ﬁnanciar primit.
-să coﬁnanţeze proiectul în limita sumelor alocate
de la bugetul de stat cu această destinaţie.
Art.5. Forţa majoră
• Este exonerată de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare
Continuarea în pagina 5
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Elevul care a murit după „Balul îndrăgostiţilor”
a suferit un infarct miocardic

Medicii de la Institutul de
Medicină Legală din Cluj-Napoca au concluzionat că elevul care a decedat sâmbăta
trecută la „Balul îndrăgostiţilor” din oraşul Huedin a suferit un infarct miocardic.
Potrivit medicilor legişti,
tânărul Sergiu Florin Trifu
avea probleme cardiace, iar
conflicul iscat la petrecerea organizată într-o sală
de festivităţi de elevii de la
Liceul „Octavian Goga” i-a
putut crea o stare emoţională foarte puternică şi care a declanşat infarctul miocardic.
Specialiştii de la IML susţin că sprayul paralizant folosit de o persoană în conﬂictul
grupul de romi care a intrat în
sala de petrecere – chiar dacă
pentru acest eveniment fusese angajată o ﬁrmă de pază –
nu a fost cauza decesului elevului de 18 ani.
Bărbatul care a folosit
sprayul paralizant, Ioan Horea Morcan de 28 de ani, patron al unei ﬁrme de construcţii, a fost reţinut iniţial
pentru 24 de ore sub acuzaţia
de ultraj contra bunelor moravuri, ulterior a fost eliberat,

Medicii din Huedin au încercat tot ce le-a stat în putinţă pentru salvarea tânărului, însă, din nefericire, fără succes

dar nu va putea părăsi localitatea timp de 30 de zile.
Elevul Sergiu Florin Trifu
a fost transportat, sâmbătă
dimineaţa, la Spitalul Orăşenesc din Huedin de un echipaj al Poliţiei, pentru că Ambulanţa a sosit la faţa locului

după 20 de minute de la apel.
O echipă de cadre medicale a
încercat resuscitarea tânărului timp de 30 de minute, dar
a fost nevoită să constate decesul. Elevul nu avea semne
de violenţă pe corp, nici de
iritaţie cu substanţe chimice.

Ce spun procurorii?
Cercetările procurorilor
au relevat că în noaptea de
vineri spre sâmbătă, în jurul orei 1,15, la „Balul Îndrăgostiţilor” a avut loc un
conflict între un grup de
romi, care a intrat la petre-

cere, chiar dacă sala era supravegheată de agenţi de
pază angajaţi, şi Ioan Horea
Morcan, de 28 de ani, patron al unei firme de construcţii. Morcan a folosit
un spray paralizant contra
agresorilor săi.
În acel moment, cei 200
de elevi au intrat în panică
şi au părăsit sala. Elevul
Sergiu-Florin Trifu nu a
fost implicat în conflict şi
se afla la aproximativ cinci
metri de locul unde Morcan
a folosit spray-ul. Sergiu-Florin Trifu a plecat
imediat din sală, împreună
cu un prieten, dar pe scări i
s-a făcut rău.
Potrivit Inspectoratului
pentru Poliţie al Judeţului
Cluj, „în 23 februarie, ora
1,15, Poliţia Oraşului Huedin a fost sesizată la 112 cu
privire la faptul că în faţa
unui magazin din localitate
se află căzută o persoană de
sex masculin, în stare de
inconştienţă. Poliţiştii au
intervenit la locul indicat şi
au stabilit că tânărul se numeşte Trifu Sergiu-Florin,
are 18 ani şi este din comuna Călăţele, judeţul Cluj”.

România are de returnat 17,7 milioane de euro cheltuiţi incorect
pe Politica Agricolă Comună
Comisia Europeană a cerut României returnarea
unei sume de 17,7 milioane de
euro fonduri europene cheltuite incorect pe instrumentul Politica Agricolă Comună
(PAC), solicitări similare ﬁind trimise altor 21 de state
membre.
Potrivit unui comunicat al
Comisiei Europene, pentru
România organismul de la
Bruxelles a cerut recuperarea a 12,5 milioane de euro
pentru deﬁcienţe ale controalelor privind eligibilitatea şi cheltuielile beneﬁciarilor, dar şi deﬁcienţe în aplicarea de sancţiuni în cadrul
măsurii ‘modernizarea exploataţiilor agricole’ din cadrul Fondului european

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
De asemenea, Comisia Europeană a calculat corecţii ﬁnanciare pentru controale
incomplete privind parcelele
şi registrele, în valoare de 5,2
milioane de euro, care ar ur-

ma să aibă însă un impact ﬁnanciar net de 2,96 milioane
de euro, circa 2,2 milioane de
euro ﬁind deja recuperate din
corecţii anterioare.
Comisia Europeană a solicitat marţi unui număr de 22
de state membre returnarea

sumei totale de 414 milioane
de euro, cheltuiţi necorespunzător prin Politica Agricolă Comună.
Celelalte 21 de state membre cărora li s-au solicitat restituiri de fonduri sunt: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania,
Irlanda, Grecia, Spania,
Franţa, Italia, Cipru, Lituania, Ungaria, Malta, Olanda,
Polonia, Slovenia, Slovacia,
Finlanda, Suedia şi Marea
Britanie.
Cele mai mari returnări, în
valoare de 129,4 milioane de
euro, revin Marii Britanii, urmată de Italia cu 66 milioane
de euro, Spania cu 40,6 milioane de euro, Polonia cu 34,4
milioane de euro, Spania cu

16 milioane de euro. Statele
membre sunt responsabile cu
efectuarea plăţilor şi cu veriﬁcarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole
comune (PAC), iar CE are
obligaţia de a se asigura că
acestea au utilizat fondurile
în mod corect. Banii revin la
bugetul UE deoarece nu au
fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor
agricole au fost necorespunzătoare.
Întrucât unele dintre sume
au fost deja recuperate de la
statele membre, în prezent ar
mai urma să ﬁe returnate
aproximativ 393 milioane de
euro, mai precizează comunicatul Comisiei.
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Românii sunt predispuşi să economisească mai
puţin decât alte popoare, din cauza gramaticii
Românii sunt predispuşi să
economisească mai puţin decât
alte popoare, precum germanii,
japonezii sau chinezii, sunt mai
tentaţi să fumeze, comparativ
cu alţii, şi au o înclinaţie mai redusă pentru sport, din cauza
modului în care gramatica le-a
format percepţia asupra prezentului şi viitorului.
Astfel, popoarele a căror gramatică asociază prezentul cu
viitorul tind să aibă o abordare
orientată mai puternic spre viitor, potrivit unui studiu al profesorului de economie comportamentală Keith Chen, de la
universitatea americană Yale,
care împarte limbile vorbite în
lume în două categorii, în funcţie de cum este perceput conceptul timpului.
„Actul economisirii depinde
fundamental de înţelegerea
faptului că persoana ta din viitor – pentru care economiseşti
– este într-un fel echivalentă
cu persoana ta din prezent. Dacă limba face diferenţe între
prezent şi viitor, pare că te determină să disociezi uşor faţă
de situaţia actuală de ﬁecare
dată când vorbeşti. Asta face
mai grea economisirea”, a declarat Chen pentru BBC Business Daily.
Un român va economisi mai
puţin decât un german sau un
japonez şi are o predispoziţie

mai ridicată pentru fumat şi
obezitate, reiese din studiul
„Eectele limbii asupra comportamentului economic: Dovezi
din rate de economisire, comportamentul privind sănătatea
şi activele la retragerea din activitate”.
Spre deosebire de popoarele
cu forme gramaticale clar deﬁnite pentru viitor, popoarele
unde distincţia nu este evidentă economisesc probabil cu
39% mai mult până la sfârşitul
vieţii, în timp ce pe parcursul
unui an există o probabilitate
cu aproape o treime mai mare
să pună bani deoparte.
De asemenea, vorbitorii care
folosec forme de prezent în re-

feririle la viitor au o probabilitate cu 24% mai redusă să fumeze şi cu 13% mai mică să ﬁe
obezi, în timp ce şansele să ﬁe
activi ﬁzic sunt cu 29% mai ridicate, aﬁrmă economistul.
Româna intră în categoria
limbilor care fac clar diferenţa
între prezent şi viitor, cu tendinţe mai slabe de economisire
şi o preocupare mai redusă faţă
de sănătate. Alte limbi clasiﬁcate similar sunt bulgara, ceha,
engleza, franceza, greaca, maghiara, italiana, poloneza, rusa,
sârba, slovaca, spaniola, turca şi
ucraineana, se arată în studiu.
Ebraica este, de asemenea,
inclusă în aceast grup, la fel şi
limba moldovenească.

La polul opus se aﬂă limbile
în care diferenţa prezent-viitor
nu apare clar şi depinde de interpretarea din context. Printre
acestea se aﬂă o serie de limbi
din Europa, precum daneza,
olandeza, germana, ﬁnlandeza,
ﬂamanda, islandeza şi norvegiana; din Asia, precum dialectul
cantonez, mandarin, indoneziana şi japoneza; respectiv din
Africa, precum swahili.
Chiar şi între limbile din Europa există diferenţe gramaticale clare în privinţa modului
de raportare la evenimente viitoare, spune Chen.
„În engleză trebuie să spui «it
will rain tomorrow – va ploua
mâine», în timp ce în germană

poţi spune «morgen regnet es –
plouă mâine»”, a aﬁrmat el.
Cercetarea profesorului de la
Yale a stârnit critici în rândul
economiştilor şi lingviştilor.
Aceştia aﬁrmă că există un număr de motive culturale, sociale şi economice pentru care
vorbitorii diferitelor limbi se
comportă diferit.
Chen aﬁrmă că a avut o opinie
similară la începutul studiului,
dar cercetările desfăşurate în
nouă ţări – Belgia, Burkina Faso,
Etiopia, Estonia, Congo, Nigeria, Malaysia, Singapore şi Elveţia – au veriﬁcat factorii invocaţi
în prezent de criticii săi.
„Poţi găsi familii vecine, cu
acelaşi nivel de educaţie, venit
şi chiar aceeaşi religie. Familiile cu limbi care nu fac diferenţa
între prezent şi viitor vor economisi mai mult”, a spus el.
Profesorul John McWhorter, lingvist la Universitatea Columbia, aﬁrmă că inﬂuenţa gramaticii unei limbi, asupra modului în care utilizatorii acesteia percep lumea este redusă.
„Gradul în care limba formează gândurile este limitat.
Vorbim de reacţii de ordinul
milisecundelor. Nu s-a dovedit
că ar exista o legătură cu modul
în care oamenii percep lumea
sau îşi trăiesc viaţa. Este o idee
tentantă, dar nu are sens”, a declarat McWhorter.

Lucerna verde sau „Mama tuturor plantelor”. Protecţia renală la îndemâna oricui
Aproape oricine a auzit măcar o dată în viaţă termenul de
alfalfa sau lucernă, minunata
mâncare pe care caii o consumă cu atâta plăcere. Însă mulţi
nu ştiu faptul că acest preparat
este beneﬁc şi organismului
uman.
Chinezii au folosit această
plantă timp de secole întregi
pentru a trata litiazele renale
(pietrele la rinichi) deoarece
această plantă deţine excelente proprietăţi diuretice şi laxative, şi nu numai.
Frunzele lucernei sunt foarte bogate în vitamine şi minerale precum calciu, magneziu,
potasiu, aceastea conţinând
chiar şi caroten. Acesta din urma şi-a dovedit eﬁcacitatea în
susţinerea funcţiei cardiace
cât şi în combaterea cancerului. Frunzele plantei conţin, de
asemenea, aminoacizi esenţiali fapt pentru care lucerna este eﬁcace în combaterea infecţiilor urinare, afecţiunilor
prostatei şi ale vezicii urinare.
În combinaţie cu potasiul,
aminoacizii esenţiali sunt eﬁcienţi, aşa cum am mai spus, în
susţinerea unei bune funcţio-

nări a rinichilor, iar funcţia antibacteriană şi antimicrobiană
pe care o deţine, combate apariţia infecţiilor urinare datorate deplasării calculilor renali
(pietrelor de la rinichi) în momentul expulziei acestora.
Această plantă este de semenea recunoscută şi pentru rolul său detoxiﬁant, deoarece se
consideră că acţionează şi asupra glandei pituitare echilibrându-i funcţia.
În medicina chineză alfalfa
era folosită şi în combaterea
artritei, diabetului, în combaterea astmului sau alergiilor
sezoniere. Lucerna ﬁind bogată în proteine este indicată
tuturor acelora care ţin o cură
de slăbire supunându-se unui
regim alimentar restrictiv.
Conţine doar 24 calorii în 100
de grame de produs, nu conţine zahăr, grăsimi saturate
aşadar nu favorizează creşterea colesterolului sau a trigliceridelor. Datorită conţinutului său bogat în ﬁbre, lucerna
ajută digestia şi totodată prelungeşte senzaţia de saţietate,
temporizând astfel foamea.
De asemenea prin conţinutul

său bogat în ﬁbre lucerna se
adresează şi persoanelor care
suferă de constipaţie cronică,
deoarece normalizează tranzitul intestinal. Lucerna este
eﬁcientă şi în scăderea colesterolului (rău – LDL colesterol) fără să afecteze colesterolul bun (HDL colesterol), astfel ﬁind indicată persoanelor
care suferă de ateroscleroză.
Studiile făcute pe animale au
demonstrat faptul că acestea
au manifestat o scădere a nivelului de glucoză din sânge
pe perioada în care au fost
monitorizate deoarece au pri-

mit lucernă în dieta zilnică.
Aşadar putem extinde aceste
descoperiri şi putem aﬁrma
faptul că lucerna este beneﬁcă
în scăderea glicemiei şi în cazul persoanelor care suferă de
diabet zaharat tip II.
Conţinînd întreg complexul
de B-uri, lucerna este indicată
şi persoanelor care depun efort
ﬁzic sau intelectual crescut,
aceasta ﬁind recunoscută pentru efectul său beneﬁc asupra
persoanelor care suferă de depresie, anxietate sau oboseală
cronică. Alfaalfa este indicată
persoanelor care au probleme

în ceea ce priveşte circulaţia
sangvină, indicată mai ales celor care au probleme cu circulaţia cerebrală. Beneﬁciul neurologic major al lucernei se trage
nu numai din conţinutul său
bogat în vitamina: B1, B3, B6,
B5; acid folic cât şi din prezenţa,
în conţinutul acesteia, a vitaminei K. Lucerna este una din
plantele cu cel mai ridicat conţinut de vitamina K din natură,
această vitamină având un important rol in normalizarea
funcţionării plachetelor sangvine. Vitamina K este unul din
factorii care determină procesul de coagulare al sângelui, intervenind în procesul de oprire
a unei sângerări. De aceea consumul de lucernă (alfaalfa) nu
este indicat peroanele care iau
un tratament medicamentos cu
anticoagulante. În afară de
această funcţie vitamina K activează osteocalcina o proteină
care joacă un rol în metabolismul de sinteză a oaselor. De
aceea lucerna este indicata tuturor persoanelor care sufera
de artrită, reprezentând, de asemenea, un adjuvant în tratamentul osteoporozei.
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a obligaţiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.
• Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi
independent de voinţa părţilor, care le opreşte
să-şi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.
• Îndeplinirea contractului va ﬁ suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
• Partea contractantă care invocă forţa majoră are
obligaţia de a notiﬁca in temen de 3
zile celeilalte părţi, în mod complet, producerea
acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că
va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, ﬁecare parte va avea dreptul să notiﬁce celeilalte părţi încetarea
de plin drept a prezentului acord, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
ART. 6. Aplicarea acordului
(1) Comunicările între părţi în legătură cu executarea prezentului acord vor ﬁ făcute numai în scris.
(2) Prezentul acord poate ﬁ modiﬁcat prin acte adiţionale aprobate de reprezentanţii legali ai părţilor.
(3) Acordul se modiﬁcă oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor legislative intervenite asupra actelor normative care au stat la baza
adoptării lui.
ART. 7. Răspunderea contractuală
(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului acord şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.
ART.8. Litigii
(1) Orice neînţelegere care decurge din interpretarea sau executarea prezentului acord este soluţionată de părţile semnatare pe cale amiabilă.
(2) În cazul în care soluţionarea neînţelegerii pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul dintre părţile semnatare ale prezentului acord se soluţionează de către
instanţele de judecată competente, potrivit legii.
ART.9. Încetarea acordului
Prezentul acord încetează:
• prin acordul de voinţă al părţilor;
• prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părţi;
• la data expirării duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în care contractul nu a fost reziliat;
• dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că
va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumei de 80.000 lei din
bugetul pe anul 2013 pentru achizitionarea unui teren în suprafaţa de 1613 mp, în P.ţa Republicii nr.8
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere referatul nr. 5802/2012 înaintat
de compartimentul achiziţii publice, privind alocarea sumei necesare pentru achizitionarea unui teren
în suprafată de 1613 mp, situat în P.ta Republicii nr. 8,
respectiv referatul nr. 1408/2013 înaintat de biroul
de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planului
de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate a terenului pe care vor ﬁ amplasate boxe de depozitare lemne de foc pentru locatarii blocurilor din P.
ta Republicii nr. 8, respectiv amenajarea unor spatii
verzi.
Tinand seama de raportul de evaluare a terenului
în suprafaţă de 1618 mp înscris în C.F 1917 – Huedin,
nr. top 250/3, 249/1.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
1323/ 14.02.2013, înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico- ﬁnanciare la şedinţa din data de 19.02.2013.
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.d, alin. 6,
lit.a, pct.11 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Admi-

nistraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă achiziţionarea terenului înscris în
C.F 1917- Huedin, nr. top 250/3, 249/1 în suprafaţă
de 1613 mp, teren situat în P.ta Republicii nr. 8, în vederea amenajării unor boxe speciale destinate depozitarii de lemne foc pentru locatarii domiciliaţi în
P.ta Republicii nr. 8.
Art.2.Se aprobă alocarea sumei de 80.000 lei din
bugetul pe anul 2013, pentru achiziţionarea terenului prevăzut la art.1 din prezeta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directia economică şi compartimentul U.A.T din cadrul Primariei Huedin.
Nr. 24/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
12
Abtineri:
2
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Parteneriatului educativ între Consiliul Local Huedin si Asociaţia ,, Actived 2013 Huedin,,
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere adresa nr. 1/2013, înaintată de
Asociaţia Actived 2013 Huedin, inregistrată sub nr.
1383/18.02.2013, prin care solicită aprobarea unui
parteneriat educativ cu titlul ORGANIZAREA DE
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE CU PARTICIPAREA
TINERILOR DIN COMUNITATEA LOCALĂ.
pe perioada 1 februarie 2013- 31 decembrie 2013.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
1386/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
cultură la şedinţa din data de 19.02.2013.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.d,
alin.6, lit.a, pct.1, 4, 5, 6 şi art. 45 din legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Parteneriatul educativ între Consiliul Local Huedin şi Asociaţia ,, Actived 2013 Huedin, pe perioada 1 februarie 2013 – 31 decembrie
2013, pentru realizarea unor activităţi educative,
cultural- artistice, tehnico – aplicative şi sportiv –
turistice, în rândul tinerilor din învăţământul preuniversitar din oraşul Huedin.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directia economică şi compartimentul U.A.T din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 25/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii Parteneriatului pe
anul 2013 CU Asociatia Gheorghe Mureşan
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere adresa înregistrată sub nr.
815/29.01.2013 înaintată de Asociaţia Gheorghe Mureşan, prin care solicită continuarea Programului ,,
Educaţie prin Sport, programe de baschet pentru copii după orele de clasă – Liga de baschet Ghiţă Mureşan,, in Huedin pe anul 2013, respectiv referatul nr.
1297/14.02.2013 înaintat de consilier Dezsi Norbert.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
1298/2013 înaintat de primar şi avizat de comsiia de
invatamant , cultura la şedinţa din data de 19.02.2013.

Tinand seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.d,
alin.6, lit.a, pct.1, 3, 5, 6 , şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă prelungirea şi pe anul 2013, a Asocierii cu Asociaţia Gheorghe Muresan pentru derularea proiectului ,, Educaţie prin Sport, programe de
baschet pentru copii cu vârsta între 7 – 10 ani, după
orele de clasă, în Sala de Sport a Oraşului Huedin,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul
2013 a sumei de 15.000 lei /an , pentru asigurarea
unei părţi a costurilor de funcţionare a Programului
de baschet gratuit, pentru copii cu vârsta între 7 – 10
ani, din oraşul Huedin.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directia economică din cadrul
Primariei Huedin.
Nr. 26/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
11
Consilieri absenti:
1
Consilieri care nu au votat:
2
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Structurii Organizatorice al
Spitalului Orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având in vedere adresa Spitalului Orasenesc Huedin
nr.337/16.01.2013 inregistrata sub nr.452/17.01.2013,
prin care solicită aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului Orasenesc Huedin, valabilă la data de
01.01.2013, cu un total de 165 paturi, conform Ordinului
Ministrului Sănătăţii nr. 633/2010 privind aprobarea
structurii organizatorice a spitalului, respectiv referatul nr. 494/2013 înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotărâre nr.
1302/2013 inaintat de primar şi avizat de comisia de
sănătate,tineret, la şedinţa din data de 19.02.2013.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare
Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010,
pentru aprobarea Protocolului de predare – preluare în
vederea transferului Managementului Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174, alin.4,5,
art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G 48/2010 , art. 16,
18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de
Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul M.S nr. 916/2006,
1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a,
pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă structura organizatorică a Spitalului
Orăşenesc Huedin, valabilă la data de 01.01.2013, astfel:
1. Secţia Medicină Internă
50 paturi
din care :compartimentul Neurologie
3 paturi
compartimentul Cardiologie
3 paturi
2. Sectia Chirurgie generală
25 paturi
din care compartimentul Ortopedie şi Traumatologie
10 paturi
3. Secţia Obstetrică Ginecologie
25 paturi
din care compartimentul Neonatologie
5 paturi
4. Secţia Pediatrie
25 paturi
5. Compartiment A.T.I
10 paturi
Cu unitate de transfuzie sanguină, ca structură independentă în cadrul spitalului, care va funcţiona pe
lîngă compartimentul A.T.I.
6. Compartiment Psihiatrie Acuţi
10 paturi
7. Compartiment Psihiatrie Cronici
20 paturi
8. Camera de gardă
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Total :
165 paturi
9. Spitalizare la zi
10 paturi
10. Paturi însoţitori
10 paturi
11. Bloc operator
12. Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
13. Farmacia
14. Sterilizare
15. Laborator de analize medicale
16. Laborator radiologie şi imagistică medicală
17. Laborator explorări funcţionale
18. Laborator recuperare, medicina ﬁzică şi balneologie
19. Cabinet Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
20. Cabinet planiﬁcare familială
21. Dispensar TBC
22. Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialităţile: medicină internă, oftalmologie, ORL, obstetrică –
ginecologie , dermatovenerologie, pediatrie, cardiologie, neurologie, chirurgie generala, psihiatrie, ortopedie – traumatologie, endocrinologie, psihologie.
23. Aparat funcţional (TESA, Serviciul Administrativ, Bloc Alimentar, Spălătorie)
Art.2. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului
Local Huedin nr. 12/25.01.2013.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 27/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii, a două săli de către Liceul Teoretic,, Octavian Goga,, Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere adresa nr. 220/2013 înaintată de
Liceul Teoretic,, Octavian Goga ,, Huedin, prin care solicită aprobarea ţnchirierii a doua săli din incinta liceului pentru organizarea cursului de formare continuă
a profesorilor de Limba română, respectiv referatul nr.
1321/14.02.2013, înaintat de biroul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
1332/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
învăţământ, cultură la şedinţa din data de 19.02.2013.
In temeiul prevederilor art .36, alin.66, lit.a, pct. 1
şi şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei
Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii, de
către Liceul Teoretic,, O.Goga Huedin, a două spaţii
din cadrul unitătii de învăţământ pe anul 2013, pentru organizarea cursului de formare continuă a profesorilor de Limba română, în afara orelor de desfăşurare a cursurilor elevilor astfel:
1 sală de clasă
1 sala – laborator TIC
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Liceul Teoretic ,, Octavian Goga
Huedin.
Nr. 28/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumei de 200.000 lei,
pentru realizarea obiectivului,, Ecologizarea Depozitului de Combustibil,, la Spitalul Orăşenesc Huedin.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având in vedere adresa Spitalului Orasenesc Huedin nr. 734/11.02.2013 înregistrată sub nr.
1200/.01.2013, prin care solicită aprobarea unui sprijin ﬁnanciar pentru realizarea obiectivului ,, Ecologizarea depozitului de combustibil,, cu termen de ﬁnalizare de 30.11.2013 in valoare de 200.000 lei, respectiv referatul nr. 1339/2013 înaintat de directia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Tinand seama de programul de conformare privind ecologizarea depozitului de combustibil al Spitalului Orasenesc Huedin conform Autorizatiei de
mediu nr. 92/2010.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
1340/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
sănătate, tineret la şedinta din data de 19.02.2013.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2,
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul
910/2010, pentru aprobarea Protocolului de predare
– preluare în vederea transferului Managementului
Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice ,
art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G
48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul M.S nr. 916/2006, 1500/2009,1224/2010art. 36,
alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei,
pentru realizarea obiectivului ,, Ecologizarea depozitului de combustibil,, la Spitalul Orasenesc Huedin,
din bugetul anului 2013 :
Cap. 66.02.06.01/51.02.12 Spitale generale/ Transferuri pentru ﬁnantarea investiţiilor la spitale (Sectiunea Dezvoltare).
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia economică din cadrul
Primăriei Huedin şi Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 29/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la concurs, a unui post de
asistent medical în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere adresa nr. 634/04.02.2013 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, prin care solicită
aprobarea scoaterii la concurs a postului de asistent
medical(post temporar vacant) Hotararea Comitetului Director nr. 5 din 23.01.2013, respectiv referatul
nr. 1312/14.02.2013.
Tinand seama de prevederile HG 849/2012 privind ocuparea posturilor vacante după data de 1 ianuarie 2012 in cadrul unitatilor din sistemul sanitar.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
1313/2013 inaintat de primar şi avizat de comisia de
sanatate, tineret la şedinţa din data de 19.02.2013.
In temeiul prevederilor art.2, anexa 2, poziţia 121
din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010,
pentru aprobarea Protocolului de predare – preluare
în vederea transferului Managementului Asistentei
Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174,
alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G 48/2010
, art. 16, 18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă,
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul M.S
nr. 916/2006, 1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2,
lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post
de asistent medical (post temporar vacant), din cadrul Spitalului Orasenesc Huedin.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 30/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de parteneriat cu
Asociatia Caritas Eparhial – Greco Catolic Cluj.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr.
369/2012 a Asociatiei Caritas Eparhial Greco Catolic
Cluj , respectiv Acordul de parteneriat privind folosinţa gratuită pentru amplasarea de containere speciale
pe domeniul public al orasului Huedin, pe o perioada
de 1 an, în vederea colectării de îmbrăcaminte, încălţăminte şi alte produse refolosibile de la populaţie pentru a ﬁ distribuite apoi persoanelor nevoiase, respectiv referatul nr. 539/2013 înaintat de consilier Dezsi
Norbert , din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare Hotararea Consiliului Local
Huedin nr.17/2013, prin care s-au aprobat amplasamentele pentru containerele speciale.
Tinand seama de proiectul de hotărâre nr.
1411/2013 inaintat de primar şi avizat de ocmisia de
urbansim la şedinta din data de 19.02.2013.
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, 2, lit. d,
alin.6, lit.a, pct.2 si art. 45 din legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Acordul de Parteneriat cu Asociaţia Caritas Eparhial Greco – Catolic Cluj, privind folosinţa gratuită, pentru amplasarea containerelor
speciale pe domeniul public al oraşului Huedin, pe o
perioada de 1 an, în vederea colectării de îmbrăcaminte, încălţăminte şi alte produse refolosibile de la
populaţie, pentru a ﬁ distribuite apoi persoanelor nevoiase, cf. anexei la prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia Caritas Eparhial –
Greco Catolic şi compartimentul de urbanism din
cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 31/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modiﬁcării art.2 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 172/2012
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr.
10924/11.12.2012, depusa de SC Pisa Ice Distribution SRL, cu sediul in Huedin, str. Câmpului, nr.24, jud.
Cluj, prin care solicită aprobarea închirierii în condiţiile legii a unui spatiu situat în str. P.ţa Republicii nr.

7

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin
27 care este compus dintr-un loc de trecere aﬂat sub o
construcţie în suprafaţa de 11 mp şi 51 mp curte interioară, cu acces direct din P.ţa Republicii nr. 27, în vederea amenajării unui birou – agenţie de turism, respectiv referatul nr. 1415/2013, înaintat de compartimentul spatiu locativ din cadrul Primăriei Huedin.
Tinand seama de necesitatea modiﬁcarii art.2 din
HCL nr. 172/2012, privind aprobarea Caietului de Sarcini , pentru organizarea licitaţiei privind închirierea
spaţiullui din P.ta Republicii nr. 27, prin stabilirea pretului de inchiriere aprobat prin HCL nr. 1/2013.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
1418/ 2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
urbansim la şedinţa din data de 19.02.2013.
In temeiul prevederilor 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 modiﬁcarea art.2 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 172/2012, privind aprobarea
Caietului de Sarcini , pentru organizarea licitaţiei
privind închirierea spaţiului din P.ta Republicii nr.
27, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredintează biroul de gospodarie comunala
şi locative din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 32/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocarii sumei de 1.060 lei cu titlu de ajutor de înmormântare
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere referatul nr. 1109/07.02.2013, înaintat de serviciul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea unui ajutor de înmormântare în suma de 1060 lei , familiei d.
nei Lacatuş Marioara decedata la data de 26.01.2013
la Spitalul Pneumoftiziologie Cluj, cu domiciliul în
orasul Huedin, str. Dealului nr. 3.
Tinand seama de proiectul nr. 1303/2013 inaintta
de primar şi avizat de comisia de administratie publica la şedinta din data de 19.02.2013
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 alocarea sumei de 1060 lei, cu titlu
de ajutor de înmormântare, familiei Lacatuş Marioara , având ultimul domiciliu în oraşul Huedin, sr.
Dealului nr. 3, decedata la data de 26.01.2013, la Spitalul Pneumoftiziologie Cluj.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredintează directia economică din cadrul
Primăriei Huedin.
Nr. 33/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocarii sumei de 941 lei lei cu
titlu de ajutor de înmormântare, familiei Bodea Nicolae

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere referatul nr. 1320/14.02.2013, înaintat de serviciul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea unui ajutor de înmormântare în suma de 941 lei , familiei Bodea Nicolae cu docmiciliul in Huedin, str. Spitalului
nr. 34, jud. Cluj, pentru inhumarea ﬁcei Bodea Mihaela decedata la data de 08.02.2013.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
1326/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
administratie publică la şedinţa din data de 19.02.2013.
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 alocarea sumei de 941 lei, cu titlu
de ajutor de înmormântare, familiei Bodea Nicolae,
cu domiciliul in orasul Huedin , str. Spitalului nr. 34
pentru inhumarea ﬁcei Bodea Mihaela decedata la
data de 08.02.2013.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredintează directia economică din cadrul
Primariei Huedin.
Nr. 34/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acreditării postului Someş TVTeleviziunea Văii Someşului pe lângă oraşul Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere cererea nr. 129/2013, înregistrată
sub nr. 1448/20.02.2013, înaintată de SC Someş TV
S.R.L, deţinătoare a licenţei postului de televiziune
Someş TV, prin care solicită aprobarea acreditării
postului SOMES TV – Televiziunea Văii Someşului
pe lângă Oraşul Huedin, respectiv referatul nr.
1464/2013 înaintat de direcţia economică din cadrul
Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
1465/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
cultură la şedinta din data de 22.02.2013
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.1, 2, lit. d,
alin.6, lit.a, pct.1, 4, 5 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă acreditarea postului SOMEŞ TV –
Televiziunea Văii Someşului pe lângă Oraşul Huedin.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredintează ………………………….
Nr. 35/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modiﬁcării poziţiei nr. 309 din
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public
al oraşului Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean
Cluj nr. 3367/20.02.2013, înregistrată sub nr.
1458/20.02.2013, prin care solicită aprobarea modificării suprafeţei necesare pentru amenajarea
intersecţiei şi a drumului de acces în vederea rea-

lizării Staţiei de transfer deşeuri din cadrul Proiectului,, Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj , cu încă 700 mp, respectiv
referatul nr. 1499/21.02.2013 înaintat de compartimentul U.A.T din cadrul Primăriei Huedin, privind modificarea pozitiei nr. 309 din Inventarul
Bunurilor care Apartin Domeniului public al Orasului Huedin, prin marirea suprafetei de la 7500
mp la 8200 mp şi a valorii de inventar de la
29.501,90 la 32.252,90 lei
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
1509/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
adminsitratie publică la şedinţa din data de
22.02.2013
Tinand 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 modiﬁcarea pozitiei nr. 309 din
Inventarul Bunurilor care Apartin Domeniului public al Orasului Huedin, în plus cu suprafata de 700
mp, respectiv de la 7500 mp, la 8200 mp şi a valorii de
inventar de la 29.501,90, la 32.252,90 lei, si introducerea in domeniul public al orasului Huedin, a acestei suprafete conform Planului de situatie anexat
prezentei hotarari.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredintează compartimentul de urbanism şi
directia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 36/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modiﬁcării art.1 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 151/2012
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.02.2013.
Având în vedere adresa nr.3367/14.02.2013 a
Consiliului Judetean Cluj, privind proiectul ,, Sistemul de Management Integrat al Judeţului Cluj, şi
construirea drumului de acces la Staţia de Transfer
Deşeuri Huedin, prin care solciită transferarea suprafeţei de 8.200 mp, pentru amenajarea drumului
de acces, în administrarea Consiliului Judeţean
Cluj, respectiv referatul nr. 1459/2013 al biroului de
cadastru şi registrul agricol şi referatul nr.
1499/21.02.2013 al biroului de urbansim şi amenajarea teritoriului.
Luand in considerare proiectul de hotărâre nr.
1510/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de
urbanism la şedinta din data de 22.02.2013.
Tinand 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 modiﬁcarea art.1 din Hotararea
Consiliului Local nr. 151/2012, prin care s-a aprobat
introducerea în domeniul public al oraşului Huedin, , a unui teren în suprafaţă de 7500 mp, teren situat în partea vestică a oraşului Huedin, pentru modernizarea unei căi de acces la Staţia de Transfer
Deşeuri Huedin, din cadrul proiectului ,, Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj,
în sensul majorării acestei suprafeţe cu încă 700
mp, suprafaţa ﬁnală cu această destinaţie ﬁind de
8.200 mp.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredintează compartimentul de urbanism şi
directia economica din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 37/22.02.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina
Cozea Dan
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Vă simţiţi european? Numai jumătate
dintre români se simt cetăţeni europeni
Numai jumătate (51%)
dintre români se simt cu adevărat şi cetăţeni europeni, faţă de o medie la nivel european de 63% şi de peste
65%-70% în ţările mai vechi
ale Uniunii Europene, îndeosebi cele nordice, relevă ultimul sondaj Eurobarometru
publicat în luna februarie.
Astfel, procente asemănătoare celui din România mai
sunt înregistrate în ţări ca
Italia (51%), Marea Britanie
(48%), Bulgaria (47%) şi Grecia (46%).
De asemenea, în ţări vecine României cum ar ﬁ Ungaria, Cehia sau Cipru procentul este de 54%-55%.
Pe de altă parte, nu mai puţin de 87% dintre luxemburghezi se simt şi cetăţeni europeni, procente ridicate ﬁind
şi în rândul ﬁnlandezilor
(78%), maltezilor (76%), danezilor, germanilor, polonezilor (74%), suedezilor, estonienilor şi spaniolilor (73%).
Totodată, 23% dintre români spun că ar ﬁ interesaţi
să folosească Iniţiativa Cetăţenească Europeană (ICE),
dezvoltat de Comisia Europeană pentru a contura conceptul de societate europeană. Media europeană în acest
sens este 23%, cei mai interesaţi de acest instrument ﬁind
ciprioţii (43%), letonii (40%),

grecii (36), iar cei mai dezinteresaţi germanii 15%, bulgarii şi ungurii (16%).
De asemenea, 58% dintre
respondenţii români ai sondajului sunt interesaţi să folosească ICE cu privire la găsirea unui loc de muncă (faţă
de 38% media UE), 39% cu
privire la un program de studii (faţă 24% media europeană), 37% legat de pensii (22%
media UE) şi 33% privitor la

agricultură (8% media europeană).
Pe de altă parte, ceilalţi europeni sunt mai interesaţi
decât românii să folosească
ICE cu privire la chestiuni legate de energie, imigraţie şi
problemele cu guvernul naţional.
În ceea ce priveşte cele mai
importante realizări ale UE,
61% dintre români consideră
că aceasta este libera circula-

ţie a oamenilor, bunurilor şi
serviciilor în interiorul Uniunii faţă de 52% media europeană. Şi 31% dintre români
consideră şi că nivelul sistemului social (sănătatea, educaţia, pensiile) este o mare
realizare a UE, faţă de o medie europeană de 18%.
Şi puterea economică a UE
este considerată o realizare
importantă a proiectului european de către 28% dintre

români, faţă de numai 20%
media europeană. Politica
Agricolă Comună (PAC) este
considerată o realizare importantă de către 19% dintre
români, faţă de 11% media
europeană.
Pentru România, datele
acestui Eurobarometru au
fost culese în perioada 2-18
noiembrie 2012, pe baza unui
eşantion naţional de 1.014
persoane.

Cum să ai o piele cu aspect sănătos şi strălucitor în doar
câteva săptămâni – secretul pe care îl ştie toată lumea
Cel puţin trei porţii de
fructe şi legume consumate
zilnic – inclusiv morcovi,
varză şi kiwi – asigură un aspect sănătos şi strălucitor al
pielii în doar câteva săptămâni, potrivit unui studiu realizat de psihologii de la Universitatea St Andrews.
Specialiştii i-au fotograﬁat
pe participanţii la studiu,
bărbaţi şi femei, cărora le-au
analizat tenul înainte şi după
perioada de testare. S-a observat astfel că un consum
crescut de fructe şi legume
contribuie la o colorare cât
mai naturală a tegumentului.
Cercetătorii au calculat
astfel că aproximativ trei
porţii de fructe şi legume
consumate zilnic timp de şase săptămâni sunt suﬁciente
pentru menţinerea sănătăţii,
în timp ce mai mult de trei
porţii de fructe şi legume

Carotenoizii – nutrienţii
consumate în aceleaşi condiţii pot contribui la „creşterea responsabili pentru culorile
atractivităţii” unei persoane, alimentelor, inclusiv ale morcovilor şi cartoﬁlor dulci –
informează dailymail.co.uk.

sunt cei care contribuie la o
piele frumoasă şi sănătoasă.
Carotenoizii, care sunt în număr de câteva sute, sunt pre-

zenţi, de asemenea, în diferite
straturi ale pielii. Dintre aceştia, betacarotenul şi licopenul
sunt asociaţi unui număr mare de beneﬁcii pentru sănătate. Carotenoizii din retină, de
exemplu, protejează ochii.
În cadrul unui alt proiect,
participanţii au fost rugaţi
să îşi spună părerea cu privire la cât de atrăgătoare consideră că sunt chipurile lor.
Cei ale căror feţe aveau „o
strălucire sănătoasă” s-au
declarat mai mulţumiţi de
modul în care arată în comparaţie cu aceia cărora le lipsea acea strălucire.
În acest context, cei care
organizează campanii în care
recomandă consumul de
fructe şi legume pentru menţinerea sănătăţii s-ar putea
folosi şi de acest nou studiu
pentru promovare unei alimentaţii sănătoase.

