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Gala Premiilor de Excelenţă
„Paşi Spre Viitor” 2013

Casa de Cultură Huedin a fost, vineri, 27 februarie 2014, gazda primei ediţii a Galei Premiilor
de Excelenţă “Paşi Spre Viitor”, eveniment organizat de Asociaţia “Actived 2013” Huedin
(preşedinte, prof. Gheorghe Sobec) în parteneriat cu Consiliul Local şi Primăria oraşului
Huedin (primar, dr. Mircea Moroşan), cu Clubul Rotary Huedin (preşedinte, Victor Giurgiu)
cu Protopopiatul Ortodox Român Huedin şi Centrul Catehetic “Protopop-martir Aurel
Munteanu” Huedin (protopop, pr. dr. Ciprian Taloş) şi sprijinit de mediul oamenilor de
afaceri din Huedin şi instituţiile de învăţământ locale.
Paginile 4-5

Investiţiile Primăriei Huedin în anul 2014

Primăria Huedin continuă investiţiile in dezvoltarea durabilă a urbei, precum şi în
îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei vieţii cetăţenilor prin intermediul celor 26 de
proiecte pe care le va implementa în anul 2014. Cinci dintre acestea reprezintă proiecte
începute în anul anterior şi continuate în acest an, iar restul sunt proiecte noi, care
urmăresc însă o viziune complexă şi coerentă asupra evoluţiei şi dezvoltării oraşului pe
termen mediu şi lung.
Pagina 8

Cum va fi vremea
până în 16 martie?

Administraţia Naţională de Meteorologie a realizat o estimare a evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul
3 – 16 martie, pentru toate regiunile din ţară: Banat, Crişana, Transilvania, Maramureş, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi la munte.
Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF)
de la Reading, Anglia. Sunt prognozate
temperaturile maxime şi minime, mediate
pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate
local cu modele statistice şi sunt indicate
perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor.
În Transilvania, regimul temperaturii
aerului va fi caracterizat de valori peste
mediile multianuale specifice, astfel că ziua vor fi în medie 6…11 grade. În privinţa
temperaturilor minime, în prima săptămână, la nivelul întregii regiuni, vor fi în medie 1...3 grade, reprezentând valori mult
mai ridicate decât cele specifice perioadei.
În cea de-a doua săptămână, scăderea de
temperatură estimată va determina un regim termic apropiat de cel normal, cu o medie a valorilor nocturne de -2...0 grade.
Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare
în primele zile, între 3 şi 6 martie, dar acestea se vor semnala local şi vor fi în general
slabe.
La munte, pe tot parcursul intervalului
de prognoză, atât regimul termic mediu diurn cât şi cel nocturn nu vor avea variaţii
semnificative. Astfel, mediile temperaturilor maxime vor fi de 2...4 grade, iar ale celor
minime de -5... -2 grade.
Până în jurul datei de 8 martie, pe arii extinse se vor semnala precipitaţii, temporar
moderate cantitativ, sub formă de ploaie,
lapoviţă şi ninsoare. Apoi, până la sfârşitul
intervalului de prognoză, pe arii restrânse
vor mai fi precipitaţii slabe şi trecătoare.

Hotărârile Consiliului Local Huedin din februarie 2014, în paginile 2-3, 6-7
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Hotărârile Consiliului Local Huedin

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale, repartizarea acestora, formularul tip privind
solicitarea de înscriere pe listă, actele necesare, stabilirea datei limită
de depunere a cererilor şi a datei de referinţă faţă de care se calculează
punctajele, inclusiv modalitatea de informare a solicitanţilor.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 28.02.2014
Având în vedere referatul nr. 1256/24.02.2014 înaintat de insp. Handraluca Mircea din cadrul comp. de gospodarie comunală şi locativă al
Primariei Orasului Huedin, prin care solicită aprobarea criteriilor de
punctaj(criterii de eligibilitate, selectie si de repartitie) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si de locuinte din fondul locativ de
stat si repartizarea acestora, in regim de inchiriere, a formularului tip
privind solicitarea de inscriere pe lista de prioritati la locuintele sociale
incepind cu anul 2014, şi a datei de 31 August data limita de depunere a
cererilor insotite de actele doveditoare de catre solicitantii de locuinte
sociale si locuinte construite din fondurile statului aﬂate in proprioetatea Consilului Local al Orasului Huedin(mai putin locuinte ANL).
Ţinand seama de proiectul de hotărâre nr. 1254/2014 înaintat
de primar şi avizat de comisia de Administratie publica la şedinţa
din data de 24.02.2014.
Luând în considerare prevederile H.C.L. Nr.123/31.08.2012
prin care s-a aprobat constituirea comisiei de analiza a cererilor
pentru repartizarea de locuinte sociale, Legea nr. Art.43 din Legea
nr. 114/1996 a locuintei, cât şi art. 21 alin.2 din H.G 1275/2000, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
114/1996 a locuintei, art. 36, alin. 2, lit.c, d alin. 5 , lit.a, alin.6, lit. a,
pct.17, lit. e şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă criteriile de punctaj (criterii de eligibilitate, selectie şi de repartiţie) pentru soluţionarea cererilor de locuinte sociale si
de locuinte din fondul locativ de stat si repartizarea acestora, in regim
de inchiriere, conform Anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă formularul tip privind solicitatrea de înscriere
pe lista de priorităţi la locuintele sociale incepind cu anul 2014,
actele necesare pentru solicitarea unei locuinte sociale lista actelor care insotesc solicitarea unei locuinte sociale si locuinte construite din fondurile statului, aﬂate in proprioetatea Consilului
Local al Orasului Huedin(mai putin locuinte ANL) conform Anexelor 2 şi 3 la prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Se aprobă data de 31 August data limita de depunere a cererilor insotite de actele doveditoare de catre solicitantii de locuinte sociale si locuinte si locuinte construite din fondurile statului
aﬂate in proprioetatea Consilului Local al Orasului Huedin(mai
putin locuinte ANL), pentru a ﬁ inclusi pe lista de prioritati .
Art. 4. Se aprobă data de 31 August a ﬁecarui an, data de referinta fata de care se calculeaza punctajele pentru criteriile care impun un reper temporal.
Art.5.Se aproba ca informarea solicitantilor sa ﬁe facuta prin
intermediul mijloacelor mass-media, aﬁsare la sediul Primarie, la
sediile regiilor autonome de interes local, precun si prin site-ul
Primariei Huedin.
Art.2 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodarie comunala şi locativa din
cadrul Primariei Huedin.

Nr. 26/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocarii Hotărârii Consiliului Local nr. 150/2013

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 28.02.2014.
Având în vedere referatul nr. 1177/20.02.2014, înaintat de compartimenul de gospodarie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin,
prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/2013
prin care s-au aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii, rămase vacante
în anul 2013 – 2014, ţinând seama de adresele M.D.R.T nr. 51263/
EC/14.07.2011, 105764/07.02.2014 privind avizarea criteriilor pentru
locuinţele care devin vacante în anul 2013 – 2014.
Ţinând seanma de proiectul de hotărâre nr. 1131/2014 inaintat
de primar şi avizat de comisia de administratie publică, juridică ,
de disciplină la şedinţa din data de 24.02.2014.
Luând în considerare prevederile art.3, 4, 8, alin.1, 3, 4, 5, din Legea nr. 152/1998 privind inﬁintarea ANL, art. 3, art.14 alin. 1, 2, 7, 8,
9, lit.a,b, art.15 din HG. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea legii nr. 152/1998, art.36, alin2 , lit.d, 6,
lit.a, pct. 17, 19 lit.e,, şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

Art.2. Se aprobă modiﬁcarea art.4 din Hotărârea Consiliului
Local nr. 153/2013 prin care s-a stabilit data de 28.02.2014, ca dată
limită de preluare a dosarelor cuprinzând actele necesare completării cererilor depuse până la data de 31.12.2013, pentru obţinerea
unei locuinţe în regim de inchiriere, construite prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, perioada prelungindu-se până la data de
30.04.2014.
Art.3 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodărie comunal
ă şi locativă din cadrul Primăriei Huedin .

HOTĂRĂŞTE

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.
150/29.11.2013, prin care s-au aprobat criteriile pentru stabilirea
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate
închirierii, rămase vacante în anul 2013 – 2014.
Art.2. Pentru solutionarea cererilor de repartizare de locuinte
ANL care devin vacante în anul 2014 se vor aplica prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2011.
Art.3 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodărie comunală şi locativă din
cadrul Primăriei Huedin .

Nr. 27/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocarii art. 2 din Hotărârii Consiliului Local nr. 153/2013 si modiﬁcarea art. Art.4 din Hotararea Consiliului
Local nr. 153/2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2014.
Având în vedere referatul nr. 1177/20.02.2014, înaintat de compartimenul de gospodărie comunală si locativă din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2013 prin care s-a stabilit locul de depune al
dosarelor pentru repartizarea locuintelor construite prin programul A.N.L, respectiv art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.
153/2013 prin care s-a stabilit data limită petntru preluarea dosarelor cuprinzand actele necesare completării cererilor depuse până la data de 31.12.2013.
Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 1132/2014 înaintta de primar şi avizat de comisia de administratie
publica,juridica, de disciplină, muncă şi protectie socială la şedinţa din data de 28.02.2014.
Luând în considerare prevederile art.3, 4, 8, alin.1, 3, 4, 5, din Legea nr. 152/1998 privind inﬁintarea A.N.L, art. 3, art.14 alin. 1, 2, 7,
8, 9, lit.a,b, art.15 din HG. 962/2001 privind aprobarea Normelor
Metodologice privind aplicarea legii nr. 152/1998, art.36, alin2 ,
lit.d, 6, lit.a, pct. 17, 19 lit.e,, şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă revocarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 153/2013 prin care s-a aprobat formularul de înscriere pe
lista de priorităţi la locuinţele în regim de închiriere construite
prin A.N.L, respectiv actele necesare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în acest sens urmând să se aplice prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2011.

Nr. 28/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

privind Se aprobă constituirea Consiliului Consultativ pentru
Protecţia Consumatorilor, la nivelul Oraşului Huedin, a Regulamentului de Organizare şi Funţionare a Consiliului Consultativ
Orăşenesc pentru Protectia Consumatorilor Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2014.
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj
nr. 9877/2013, înregistrată sub nr. 3801/2013 privind funcţionarea
Consiliului Consultativ la nivelul oraşului Huedin, pentru Protecţia Consumatorilor, respectiv referatul nr. 1123/18.02.2014 înaintat de inspecţia comercială din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 1184/2014 înaintat de
primar şi avizat de comisia de administratie publica, juridica, de disciplină, muncă şi protectie sociala la şedinţa din data de 24.02.2014.
Luând în considerare prevederile O.G nr. 21/1992 privind Protecţia Consumatorilor, H.G. 251/1994 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor a organizării şi funcţionării Consiliului Consultativ Pentru Protecţia Consumatorilor, art. 36,alin.1, 2, lit. d, şi
art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă constituirea Consiliului Consultativ pentru
Protecţia Consumatorilor, la nivelul Oraşului Huedin în următoarea componenţă:
Preşedinte – Primarul oraşului Huedin – Dr. Mircea Moroşan
Vicepreşedinte – un reprezentant al asociaţilor pentru protecţia consumatorilor – nu există
Membrii: Un reprezentant al :
• Inspecţiei Judeţene de Metrologie – ﬁz. Ghiţă Toşa;
• Directia Regionala Vamala Cluj – dl. Insp. Pura Nicolae;
• Poliţia Oraş Huedin – Ag.şef pr. Radac Sorin;
• Inspectoratul de Poliţie Sanitară – d.na Ban Lăcrămioara;
• Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Teritoriale – dl. Dr. Popa Nicolae ;
• Agenţiei Pentru Protecţia Mediului – dl. Cons. Nicu Rozemberg ;
• Inspecţiei Judeţene în Construcţii – dl. Insp. Ing. Cosma Radu;
• Unităţii Teritoriale a Registrului Auto Român – dl. ing. Panait Marius.
Secretar: – Un reprezentant al Oﬁciului pentru Protecţia Consumatorilor desemnat de directorul oﬁciului judeţean – dl. comisar I pricipal Petruţ Gabriel .
Art.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funţionare al
Consiliului Consultativ Orăşenesc pentru Protecţia Consumatorilor Huedin.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodărie comunal
ă şi locativă din cadrul Primăriei Huedin .

Nr. 29/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii a suprafeţei de
438,71 ha păşune, Regulamentul de păşunat capacitatea de păşunat şi preţul de pornire a licitaţiei.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2014.
Având în vedere referatul nr. 1216/24.02.2014 inaintat de compartimentul registrul agricol privind stabilirea măsurilor pentru
realizarea păşunatului pe păşunea care apartine orasului Huedin.
Tinand seama de Hotararea CJ nr. 396/2013 pentru stabilirea
preturilor medii la pricipalele produse agricole pe baza cărora vor
ﬁ stabilite veniturile din arendă pe anul 2014.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1225/2014 înaintat
de primar şi avizat de comisia de administratie publică, juridica, de
disciplină, muncă şi protectie socială la şedinţa din data de 24.02.2014.
Tinand seama de prevederile art. 1, 2, lit.b, d, e, f, art.3, lit.b ,
art.4, alin.1, art.5, art.9, alin.1, 3, 4, 5, 11, din O.U.G. 34 din 23 aprilie
2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modiﬁcarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, art. 1, 2, 4, 5,alin.1, art.6, 10, 13, din HG
1064/2013 privind Normele Metodologice pentru aplicareaprevederilor OUG34/2013 – Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice – priministrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013
privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a
suprafeţelor de pajişti aﬂate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
- Prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării
Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
- Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art.36 alin. (2
) lit”c”, alin (5) lit.”a”, art.115 alin.(1) lit.”b” şi art.123 alin (1), alin.(2)
din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modiﬁcările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitaţie în condiţiile legii a suprafeţei de 438,71 ha păşune(din care 47,30 păşune cu vegetaţie
forestieră) înscrisă în domeniul public al oraşului Huedin, pentru
desfăşurarea activităţii de păşunat.
Art. 2 Se aprobă Regulamentul de păsunat pentru păşunile aﬂate
în proprietatea publică a Orasului Huedin precum si iniţierea procedurii de închiriere a acestora,pe trupuri de pasune conform listei
domeniului public, în suprafaţă totala de de 438,71ha(din care 47,30
ha pasune cu vegetatie forestiera), din domeniul public al Orasului
Huedin aﬂate în administrarea Consiliului local Huedin, conform
Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă capacitatea de păşunat pe baza producţiei medii de masă verde stabilită la valoarea de 13046kg/ha.
Art. 4. Se aprobă stabilirea preţului (tarifului) de pornire a licitaţiei pentru suprafaţa de 438,71 ha (din care 47,30 ha păşune cu vegetatie forestieră), reprezentand păşunile permanente aﬂate în proprietatea publica a Orasului Huedin, în cuantum de 325,33lei/ha.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul cadastru si agricultura din cadrul Primăriei Huedin .

Nr. 30/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizarii a doua locuinte din fondul locativ de stat
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2014.
Avand in vedere H.C.L nr. 175 din 19.12.2013 privind aprobarea
listei de prioritati, in repartizarea locuintelor din fondul locativ de
statat, aﬂate in proprietatea Orasului Huedin si procesul verbal al
comisiei de aprobare a repartizarii locuintelor dn fondul locativ de
stat nr. 1197 din 21.02.2014, care in urma intrunirii a aprobat repartizarea celor doua apartamente incadrate ca locuinte sociale,
unul situat in Huedin, str, Horea, nr. 73, ap. 2, jud. Cluj si celalalt
apartament situat in Huedin, str. Fildului, nr. 59, ap. 1, jud. Cluj.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 1243/2014 inaintat
de primar şi avizat de comisia de administratie publică, juridică,
de disciplină, muncăşi protectie socială la şedinţa din data de
24.02.2014.
Luând în considerare prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei,
respectiv art. 36, alin. 2, lit. d alin.6, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 17, şi art.
45, din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă repartizarea locuinţei sociale din fondul locativ
de stat, situată în Huedin str. Horea nr. 73, ap. 2 – d.nei Simon Idiko.
Art.2. . Se aprobă repartizarea locuinţei sociale din fondul locativ
de stat, situată în Huedin str. Fildului nr. 59, ap.1 d.nei Birta Iulia
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodarie comunală şi locativă din
cadrul Primăriei Huedin .

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Huedin.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului
Judeţului Cluj.

Nr. 32/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan

Nr. 31/28.02.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea aderării Consiliului Local Huedin la ,, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolisum,, a Actului constitutiv şi Statutului, Mandarea Primarului oraşului Huedin de a
reprezenta interesele în cadrul Asociaţiei.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2014.
Având în vedere Statutul,, Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală
Napoca Porolissum,, şi ţinând seama de necesitatea asocierii oraşului Huedin ca membru, conform Actului Constitutitiv şi Statutului ,, Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum, în
vederea unor proiecte de dezvoltare comunitară.
Ţinând seama de referatul nr. 1236/24.02.2014 înaintat de Direcţia economică privind aderarea Unităţii Administrativ Teritoriale la ,, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum,,
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1245/2014 înaintat de primar ş iavizat de comisia de administratie publică la şedinţa din data de 28.02.2014.
Tinand cont de prevederile: Statutului , Actuluio Constitutiv al
,, Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum, respectiv Incheierea Civila nr. 261/2011 în dosar nr. 898/242/2011, a Judecatoriei Huedin prin care s-a auorizat functionarea ,, Asociaţiei
Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum.
Având în vedere art.11,12 si 13, 14 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publica locala, republicata, O.G. nr. 26/2006 cu privire
la asociatii si fundatii, cu modiﬁcarile si completarile ulterioare,
In temeiul drepturilor conferite de art.45 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, cu modiﬁcarile si completarile ulterioare,
Fiind îndeplinite prevederile art.43 şi urmatoarele din Legea
nr.215/2001,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Local
Huedin şi ale Primarului oraşului Huedin, asocierea oraşului Huedin, ca membru conform actului constitutiv si statutului anexat
prezentului proiect de hotărâre, în asociatia: “Asociatia Grupul de
actiune locala Napoca Porolissum ”, cu personalitate juridica, de
drept privat si fara scop patrimonial.
Art.2. Asociatia are ca scop realizarea in comun a unor proiecte
de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun
a unor servicii publice sau private, obtinerea de ﬁnantari interne si
externe necesare realizarii scopului, etc. asa cum sunt ele enumerate in Actul constitutive si Statut.
Art.3. Asociatia este constituita pe durata nedeterminata, fara
elementele constitutive ale unei unitati administrativ-teritoriale,
prin libera asociere a membrilor fondatori, unitatile administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unitatile adminstrativ-teritoriale aratate la art.1.
Art.4. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei denumita “Asociatia Grupul de actiune locala Napoca Porolissum ”conform anexelor nr.1 si 2 la prezentul proiect de hotărâre, anexe ce
fac parte integrata din acestea.
Art.5. Asociatia “Asociatia Grupul de actiune locala Napoca Porolissum ” se finantaza prin contributii din bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale membre, precum si din alte surse, in conditiile legii.
(2) Autoritatile deliberative si executive de la nivelul ﬁecarei
autoritati administrativ-teritoriale membre, precum si din alte
surse, in conditiile legii.
Art.6. Consiliul de Administratie al asociatiei, presedintele
acestui consiliu si membrii Consiliului Director al asociatiei sunt
persoanele prevazute in Actul Constitutiv si Statutul asociatiei,
acte care, dupa cum s-a mentionat fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.
Art.7. (1) Se mandateaza Primarul Oraşului Huedin, sa participe si sa reprezinte interesele orasului Huedin la sedintele asociatiei, precum si sa semneze actele necesare constituirii asociatiei
avand scopul prevazut la art.2.
(2) Aceeasi persoana se imputerniceste si cu semnarea, din
partea asociatiei, a contractului de comodat sau inchiriere sau alte
contracte, necesar a ﬁ incheiate pentru stabilirea unui sediu al
asociatiei, in masura in care un asemenea contract nu este prezentat de alt asociat.

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul
2014, al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2014.
Ţinând seama de Ordinul Preşedintelui A.N.F.P Bucureşti nr.
4040/2012, adresa nr. 13164/MP/2013 a Instituţiei Prefectului
Judeţului Cluj, respectiv referatul nr. 1179/ 20.02.2014 înaintat de
biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul
2014 al aparatului de specialitate al primarului oraşului Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotarare nr. 1195/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de Administraţie Publică, juridică, de disciplină, muncă şi protecţie socială la şeddinţa din data
de 24.02.2014.
In conformitate cu prevederile Legii 188/1999 privind Statutul
Funcţionarilor Publici, art. 36, alin. 1, 2, lit.a, alin.3, lit.b, şi art. 45
din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul
2014 al aparatului de specialitate al primarului oraşului Huedin,
cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinţează compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei Huedin.

Nr. 33/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea reactualizarea Programul de aprovizionare
a populaţiei Oraşului Huedin cu produse alimentare şi nealimentare care urmează să ﬁe distribuite rationalizat populaţiei în caz de
mobilizare şi razboi ,
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2014.
Având în vedere adresa nr. 835 CJ/04.12.2013 primită de la
STPS Cluj prin care solicită reactualizarea ,, Programului de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare care urmeaza sa
ﬁe distribuite rationalizat populatiei în situaţii deosebite conform
legii, respectiv referatul nr. 1252/24.02.2014 inaintat de Nistor
Spiru din cadrul compartimentului de Protectie Civilă.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1253/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de administratie publică, juridică, de disciplină, muncă şi protectie socială la şedinţa din data de
24.02.2014.
In temeiul prevederilor Hotararii de Guvern nr. 370/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
precum şi a Ordinului Comun 109/196/5/25/63/540 din 2003 pentru
aprobarea normelor privind elaborarea programelor de desfacere a
mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare pe bază de raţii şi cartele, in caz
de mobilizare şi război, art. 38, alin.2 şi art. 46 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea nr. 286/2006

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă reactualizarea Programul de aprovizionare a
populaţiei Oraşului Huedin cu produse alimentare şi nealimentare care urmează să ﬁe distribuite rationalizat populaţiei în situatii
deosebite, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de protectie civila din cadrul Primăriei
Huedin Resurse Umane din cadrul Primariei Huedin.

Nr. 34/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan

Continuarea în pagina 6
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Gala Premiilor de Excelenţ
Casa de Cultură Huedin a
fost, vineri, 27 februarie
2014, gazda primei ediţii a
Galei Premiilor de Excelenţă
“Paşi Spre Viitor”, eveniment
organizat de Asociaţia “Actived 2013” Huedin (preşedinte, prof. Gheorghe Sobec) în
parteneriat cu Consiliul Local şi Primăria oraşului Huedin (primar, dr. Mircea Moroşan), cu Clubul Rotary Huedin (preşedinte, Victor
Giurgiu) cu Protopopiatul
Ortodox Român Huedin şi
Centrul Catehetic “Protopop-martir Aurel Munteanu”
Huedin (protopop, pr. dr. Ciprian Taloş) şi sprijinit de
mediul oamenilor de afaceri
din Huedin şi instituţiile de
învăţământ locale. Obiectivele principale ale galei au
fost mediatizarea copiilor
din grădiniţe şi elevilor de ciclu primar, gimnazial şi liceal
care, în anul 2013, au obţinut
rezultate deosebite la activităţile educative extraşcolare
judeţene, regionale, naţionale şi internaţionale şi au făcut
cinste unităţilor lor de învăţământ şi comunităţii locale
şi premierea celor mai merituoşi dintre ei, la ﬁecare secţiune şi categorie de vârstă.
Sala a fost arhiplină: tinerii
nominalizaţi, şi nu numai,
cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai autorităţiilor
locale, reprezentanţi ai cultelor, ai mediului de afaceri,
susţinători ai celor nominalizaţi, curioşi. Nominalizările,
109 la număr, s-au făcut la următoarele secţiuni: “Mapamond” (cei care au făcut Huedinul cunoscut în lume),
“Umanism“ (implicarea în
acţiuni de responsabilitate
socială, moral-civică), Muzi-

că (pentru rezultatele obţinute în domeniul muzicii
uşoare, populare, clasice, atât
vocale cât şi instrumentale,
folk-ului), “Arte vizuale“ (rezultatele obţinute în domeniile: teatru, ﬁlm, pictură,
sculptură, gravură, fotograﬁe, meşteşuguri populare),
“Voluntariat (pentru participarea şi /sau dezvoltarea
unor proiecte în calitate de
voluntari), “Eco” (dezvoltarea unor proiecte în domeniul protecţiei mediului, ecologiei), “Sport-turism“ (pentru rezultatele obţinute în
activitatea sportivă de masă
şi / sau de performanţă; pentru participarea şi / sau dezvoltarea unor proiecte în domeniul turismului), “Ştiinţe-IT“ (rezultate obţinute în
domeniul IT, matematicii, ﬁzicii, chimiei, biologiei, etc.),
“Piticii cetăţii“ (copii de vârstă preşcolară, indiferent de
domeniul in care au excelat),
“Tineri cu CES” şi “Munca în
echipă (pentru rezultatele
obţinute de ansambluri, formaţii, trupe, orchestre, echipe, echipaje, grupuri indiferent de domeniul in care au
excelat, pentru participarea
la concursuri, festivaluri,
spectacole la nivel naţional şi
internaţional).
Jurizarea nominalizărilor
a fost făcută de o comisie formată din viceprimar Marinela Giurgiu (desemnată prin
Hotărâre a Consiliului Local
Huedin), pr. Dorel Puşcaş, reprezentant al societăţii civile
(Clubul Rotary Huedin /
Fundaţia Cultural Filantropică “Protopop Aurel Munteanu” Huedin) şi prof. Gheorghe Sobec, preşedintele
Asociaţiei “Actived 2013”

Huedin, aplicantul proiectului educativ “Paşi spre viitor”.
În evaluare, juriul a ţinut
cont de relevanţa premiului
în secţiunea la care a fost nominalizat, de contribuţia
adusă la creşterea popularităţii activităţii la care s-a
participat, de contribuţia
adusă la creşterea prestigiului oraşului, de preocupări
relevante în activitatea din
comunitate. Toţi cei nominalizaţi au primit diplome (oferite de Asociaţia “Actived
2013” Huedin) şi dulciuri
(oferite de SC Palimex Huedin, administrator Aurel Paşcalău) iar câştigătorii la ﬁecare secţiune şi categorie de
vârstă au fost răsplătiţi cu
Placheta galei, cu Diplomă de
excelenţă oferite de Primăria
oraşului Huedin şi cu premii
în bani, oferite de Consiliul
Local şi Primăria oraşului
Huedin (primar, dr. Mircea
Moroşan), Clubul Rotary Huedin (preşedinte, Victor
Giurgiu) Centrul Catehetic
“Protopop-martir
Aurel
Munteanu Huedin (protopop, pr. dr. Ciprian Taloş),
Fundaţia Cultural Filantropică “Protopop Aurel Munteanu” Huedin (preşedinte,
pr. Dorel Puşcaş), de Asociaţia de părinţi “Octavian Goga’
(preşedinte, Firuţa Păun), de
Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor de la Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin
(preşedinte, prof. Mariana
Stîngă), de societăţile comerciale P&C Apuseana (administrator Stelian Plopeanu),
Rental (administrator Nadina Poptean), A Plus Prod
Com (administrator Dorin
Avram), Maricris (administrator Liviu Giurgiuman),

Montana (administrator Angela Dinea), Vi Dan Cris (administrator Dan Popa), V
Print (administrator Viorel
Prodan) şi Biaj (administrator Istvan Buzas),
Câştigătorii au fost: Păcurar Patricia, (Grădiniţa “Prichindeii veseli” Huedin) la
secţiunea “Piticii cetăţii”;
Rânca Anamaria (Şcoala
Gimnazială Specială Huedin) la secţiunea “Tineri cu
CES”; Neag Emilia (Liceul
Tehnologic “Vlădeasa” Huedin) şi Dimeny Zsolt (Liceul
Tehnologic “Vlădeasa” Huedin) la secţiunea “Voluntariat”; Moldovan Larisa Florina
(Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin) la secţiunea
“Umanism”; Balázs László
(Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin) la secţiunea
“Sport-turism”; Gabrian Ionuţ Adelin (Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin) (Liceul Tehnologic “Vlădeasa”
Huedin) la secţiunea “Eco”;
Taloş Maria (Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin) şi Jula Carmen (Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin) la
secţiunea “Muzică”; Tomoş
Alice Teodora (Liceul Teoretic “O.Goga” Huedin) la secţiunea “Ştiinţă-IT”; Şaitiş Andrei Liviu (Liceul Teoretic
“O.Goga” Huedin), Costea
Maria Denisa (Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin),

Bota Corina (Liceul Teoretic
“O.Goga” Huedin) la secţiunea “Arte vizuale”; Gavriş
Nadia (Liceul Tehnologic
“Vlădeasa” Huedin) şi Varga
Brigitta (Liceul Tehnologic
“Vlădeasa” Huedin) la secţiunea “Mapamond” şi Trupa
de teatru francofon “Assentiment” (Liceul Teoretic “O.
Goga” Huedin) la secţiunea
“Munca în echipă”.
Eleva Jula Carmen de la Liceul Tehnologic “Vlădeasa”
Huedin, membră a Ansamblului folcloric “Cununa Vlădesei” a Casei de Cultură Huedin a fost recompensată de
Primăria oraşului Huedin, de
societatea comercială Rental
Transimpex SRL Huedin şi
Asociaţia “Actived 2013” Huedin cu un “Premiu special”
pentru reprezentarea cu cinste a oraşului Huedin la activităţile cultural-educative
din ţară şi străinătate. Tot cu
un “Premiu special” oferit de
Primăria oraşului Huedin, de
societatea comercială P&C
Apuseana SRL Huedin şi
Asociaţia “Actived 2013” Huedin a fost răsplătit Grupul
vocal-folcloric « Junii Vlădesei » Huedin pentru diversitatea activităţilor cultural-educative la care a participat şi reprezentarea cu cinste a oraşului Huedin.
Nu au fost uitate nici cadrele didactice sau cei care au co-
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ţă “Paşi Spre Viitor” 2013

ordonat activitatea acestor
merituoşi tineri. S-au remarcat pentru activitatea desfăşurată şi pentru nominalizările în cadrul galei: educ. Liana
Păcurar, educ. Maria Păuşan
şi educ. Torök Ildiko-Emöke
(Grădiniţa “Prichindeii veseli” Huedin), prof. Ileana Galoş şi prof. Dan Benţa (Şcoala
Gimnazială Specială Huedin),
înv. Viorica Brândaş, înv. Livia
Potra, înv. Marinela Cozea,
înv. Nicolae Traica, prof. Gabriela Greble, prof. Maria Matei, prof. Mioriţa Bradu, prof.
Dana Mureşan, prof. Cristina
Constantinescu, prof. Maria
Sechel, prof. Eufemia Ghiţea,
prof. Mariana Stîngă, prof. Nicoleta Peştean, prof. Petru Cozea, prof. Niculaie Tonca,
prof. Vasile Kalman, prof.
Gheorghe Sobec (Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin),
înv. Maria Puşcaş, înv. Mircea
Tomoş, prof. Daciana Loi,
prof. Rodica-Potocianu Matiş
(“Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească” ), prof. Luminiţa
Spătaru, prof. Smaranda Sălăjan, prof. Cristina Şaitiş, prof.
Georgeta Roşca, prof. Alexandru Jurcan, prof. Cosmin Pavel, prof. Ioan Rus, (Liceul Teoretic “O. Goga”Huedin), prof.
Mirela Muntean, prof. Ştefan
Bara, prof. András Benk, prof.
Ioan Perţe, maistru-instructor Gavrilă Brişan (Clubul Copiilor Huedin), instructor

Florin Ciorte (Grupul vocal
folcloric “Junii Vlădesei”), instructor Vasile Salanţe (Ansamblul folcloric “Cununa
Vlădesei”, instructor Elvira
Varga (Ansamblul de dansuri
“Romaniţa”), prof. Monica
Aciu şi prof. Irina Comănescu
(Şcoala de muzică “Augustin
Bena” Cluj-Napoca).
În premieră pentru oraşul
Huedin, Asociaţia « Actived
2013 » Huedin (înv. Traica
Nicolaie, prof. Ioan Rus şi
prof. Gheorghe Sobec), Consiliul Local şi Primăria oraşului Huedin (primar, dr.
Mircea Moroşan) a acordat,
ex-aeqvo, diploma şi placheta

«Educatorul Anului 2013»
doamnei profesoare Luminiţa Spătaru (Liceul Teoretic
“O. Goga”Huedin / Liceul
Tehnologic “Vlădeasa” Huedin) şi domnului profesor
Alexandru Jurcan (Liceul
Teoretic “O. Goga”Huedin)
pentru «contribuţia adusă la
creşterea calităţii actului
educaţional şi stimularea activităţii creative a elevilor
din oraşul Huedin». “Laudatio” pentru cei doi merituoşi
“educatori” a fost prezentat
de prof. dr. Cristian Filip, respectiv prof. Ioan Rus, cadre
didacice la Liceul Teoretic
“O. Goga”Huedin
Gala a fost completată cu un
spectacol muzical – artistic
– demonstrativ : dansuri moderne prezentate de Grădiniţa “Prichindeii veseli” Huedin (coordonatori educ.
Mirela Sabău şi educ. Viorica Boca); dansuri populare
maghiare prezentate de For-

maţia de dansuri « Virgonc »
a Liceului Teoretic « O.Goga
» Huedin (coordonator prof.
Okos-Rigo Hajnal) ; muzică
populară românească prezentată de Jula Carmen (Ansamblul folcloric « Cununa
Vlădesei » a Casei de Cultură
Huedin, instructor Nicolae
Traica), de Grupul vocal folcloric « Junii Vlădesei » Huedin (instructor Florin Ciorte) şi Grupul vocal « Vlădeasa » a Liceului Tehnologic
“Vlădeasa” Huedin (coordonator înv. Nicolae Traica);
demonstraţie de karate
(Cercul de karate din cadrul
CS Forestierul Huedin– instructor Buzas Istvan).
Felicitări tuturor copiilor
şi elevilor nominalizaţi, câştigătorilor şi celor care i-au
coordonat!. Mulţumim tuturor celor care s-au implicat în
desfăşurarea proiectului, de
la nominalizări la jurizare, de
la voluntariat la sponsoriza-

re, de la organizare la participarea la spectacolul din cadrul galei!
Toate nădejdile viitorului,
pe care tinerii le poartă în ﬁinţa lor, toţi aceşti muguri de
viaţă în dezvoltare trebuie
cultivaţi, îngrijiţi, supravegheaţi cu aceeaşi grijă pe care
o are grădinarul faţă de plantele şi ﬂorile din grădina sa.
Răspunzători de viitorul tinerilor, acei care pot hotărî,
în bine sau rău, suntem toţi:
familia, educatorii, comunitatea, societatea. Tinerii sunt
viitorul nostru. De felul in care ne creştem şi educăm urmaşii depinde lumea de mâine. Poate ﬁ o lume a progresului, a concordiei sau o lume
măcinată de conﬂicte, de ură
şi distrugeri. Aşa că, aveţi grijă de “Paşii Spre Viitor” pe
care-i fac tinerii noştrii!
(prof. Gheorghe Sobec;
Foto: Cristian Filip,
Horea Matiş)

6

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin

Urmare din pagina 3
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor masuri in cadrul Structuri Organizatorice a Spitalului Orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2013.
Având în vedere adresa nr. 785/24.02.2014, înregistrată sub nr.
1220/24.02.2014 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, prin care solicită aprobarea reorganizarii Structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc Huedin, şi tinand seama de Hotărârea Comitetului Director nr.
3/18.02.2014 cat şi Hotararea Consiliului de Administratie nr.
2/21.02.2014 al Spitalului Orasenesc Huedin, respectiv referatul nr.
1247/2014 inaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotarare nr. 1249/204 înaintat de
primar şi avizat de Comisia de sanatate, tineret la sedinţa din data
de 24.02.2014.
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.

HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă noua Structura organizatorică a Spitalului
Orăşenesc Huedin astfel:
• Sectia Chirurgie Generala 25 paturi din care Compartiment
Ortopedie Traumatologie 5 paturi.
• Compartiment A.T.I. 8 paturi
• Compartiment Psihiatrie Acuti 11 paturi
- Compartiment Psihiatrie Cronici 21 paturi
Art.2. Se aprobă suplimentarea numărului de paturi pentru foi
de supraveghere de zi, la Spitalul Orasenesc Huedin astfel:
•
Sectia Pediatrie 4 paturi
•
Sectia Chirurgie Generala 4 paturi
•
Sectia Obstetrica Ginecologie 4 paturi
•
Sectia Medicina Interna 8 paturi
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.

Nr. 35/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
14
Consilier care nu a participat la vot:
1
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor modiﬁcari in Statul de Funcţii al Spitalului Orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2013.
Având în vedere adresa nr. 786/24.02.2014 înregistrată sub nr.
1221/24.02.2014 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, prin care solicită aprobarea unor modificări în Statul de Funcţii, şi tinand seama de Hotararea Comitetului Director nr. 4 din 18.02.2014 cât şi Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2 din 21.02.2014 respectiv referatul nr.
1248/2014 înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinand seama de proiectul de hotărâre nr. 1250/2014 înaintat
de Primar şi avixzat de comisia de sanatate, tineret la şedinţa din
data de 24.02.2014.
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.

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă următoarele modiﬁcări în Statul de Funcţii al
Spitalului Orăşenesc Huedin astfel:

- transferul d-nei Cozea Delia Cornelia, asistent medical pe
Sectia Pediatrie (poz.96 din Statul de Functii), la Cabinetul de Planiﬁcare Familiala (poz.5 din Statul de Functii – Transferuri).
- transferul d-nei Nistor Delia Florina asistent medical principal la Cabinetul de Planiﬁcare Familiala (poz. 5 din Statul de Functii), pe Sectia Pediatrie (poz. 96 din Statul de Functii).
Art.2 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.

Nr. 36/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii a unor spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin ( P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 ), in suprafaţa totală de 38,89 mp.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2013.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 738/04.02.2014 înaintată de dl. Dr.Subaru Mazin cu domiciliul în Municipiul Cluj
Napoca , prin care solicită aprobarea închirierii în condiţiile legii,
a unor spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin ( P.ţa Republicii
nr. 6 – 8 ), etajul II, corp A, în suprafaţă totală de 38,89 mp, suprafaţă compusă dintr-un cabinet evidenţiat pe schiţa etajului II corp A
la pozitia 218 în suprafaţă de 25,20 mp, spaţiul adiacent cabinetului medical în suprafaţă totală de 13,69 mp, spaţiu compus din hol
de acces, sala de aşteptare, spaţiu pentru colectarea deşeurilor periculoase şi depozitarea materialelor de curatenie, acces la grupul
social care va ﬁ folisit în comun, din care suprafaţa de 3,93 mp, spaţiu care va ﬁ folosit în exclusivitate şi suprafata de 9,76 mp , spatiu
care va ﬁ folosit în comun.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1186/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, tineret şi sport la şedinţa din data de
24.02.2014.
Luând în considerare prevederile art 36, alin.1,2, lit. c, d, , alin 5
lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art.
45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii spaţii situate în
incinta Policlinicii Huedin ( P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 ), etajul II, corp
A, in suprafaţa totală de 38,89 mp, compuse din :
- la pozitia 218 în suprafaţă de 25,20 mp, spaţiul adiacent cabinetului medical în suprafaţă totală de 13,69 mp, spaţiu compus din
hol de acces, sala de aşteptare, spaţiu pentru colectarea deşeurilor
periculoase şi depozitarea materialelor de curatenie, acces la grupul social care va ﬁ folisit în comun, din care suprafaţa de 3,93 mp,(
spaţiu care va ﬁ folosit în exclusivitate şi suprafata de 9,76 mp ,
spatiu care va ﬁ folosit în comun).
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei privind închirierea spaţiilor solicitate la art.1, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor prevăzute la art.1 cf. anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodărie comunală şi locativă din
cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 37/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea avizării favorabile a reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ care vor funcţiona la nivelul Oraşului Huedin în
anul 2014 – 2015
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2013.
Având în vedere adresa nr. 14564/2013 a Inspectoratului Scolar Judetean Cluj prin care s-a avizat propunerile pentru reţeaua
unităţilor de învăţământ care vor functiona pe raza oraşului Huedin pe anul 2014 – 2015 şi ţinând seama de referatul nr. 1187/2014
înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 1188/2014 înaintat
de primar şi avizat de comisia de cultură, culte, invatamant, sănătate, familie, tineret, sport la şedinţa din data de 24.02.2014.
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.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se avizează favorabil reţeua şcolară a unităţilor de învăţământ care vor funcţiona la nivelul Oraşului Huedin în anul 2014 –
2015 astfel:
1 – Grădiniţa cu Program Prelungit ,, Prichindeii Veseli,, Huedin – Personalitate juridică
2 Grădiniţa cu program normal,, Prichindeii Veseli” Structura 1
Huedin – Structura învăţământ
3 Grădiniţa cu program normal,, Prichindeii Veseli” Structura
2 Huedin – Structură învăţământ
4 Liceul Tehnologic,, Vladeasa,, Huedin – Personalitate juridică
5 Şcoala primara Bicalatu Oraş Huedin – Structură învăţâmânt
6 Şcoala primară Cetatea Veche II Oraş Huedin – Structură învăţâmânt
7 Liceul Teoretic,, Octavian Goga,, Huedin – Personalitate juridică
8 Scoala postliceală ,, Henri Coandă ,, Huedin – Autorizată – Peronalitate juridică
Art.2 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Inspectoratul Scolar Judetean Cluj.

Nr. 38/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea stabilirii zilei de 6 Mai ca ,, Zi a Comunităţii
Evreeşti din Huedin,,
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2014.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1196/2014 înaintat de dl. Consilier local Farkaş Marius şi avizat de comisia de
administraţie publică, juridică, de disciplină, muncă şi protecţie
socială la şeddinţa din data de 24.02.2014.
In conformitate cu prevederile art. 36, alin.1, 2, lit. D, alin.6, lit.a
, pct.19, alin.9 si art. şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă organizarea anuală, în ziua de 6 Mai a sărbătoririi ,, Zilei Comunităţii Evreeşti din Huedin,, .
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinţează Casa de Cultura Huedin.

Nr. 39/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modiﬁcării Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al oraşului Huedin, a poziţiilor 252,
253, 254, şi 299, privind suprafeţele şi valoarea de inventar al terenurilor respective.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2013.
Având în vedere situaţia masurătorilor efectuate pe terenurile cu
destinaţie păşuni deţinute de Consiliul Local Huedin şi a documentaţiilor întocmite de SC TOPSUN SRL Huedin, conform contractului de servicii nr. 8421/12.10.2012, respectiv actul adiţional nr.
1/8326 , s-au constatat diferenţe faţă de suprafeţele de păşuni înregistrate în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
oraşului Huedin, respectiv referatul nr. 1189/21.02.2014 înaintat de
ing. Oros Iuliu din cadrul biroului de Urbanism, prin care solicită
aprobarea modiﬁcării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Huedin, a poziţiilor 252,253,254, 299, privind suprafeţele şi valoarea de inventar a terenurilor respective.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1190/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie , mediu, turism la şedinta din data de 24.02.2014.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, şi
art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modiﬁcarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Huedin, a poziţiilor 252, 253,
254, şi 299, privind suprafeţele şi valoarea de inventar al terenurilor respective, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de urbanism şi directia economică din
cadrul primăriei Huedin.

7

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin
Nr. 40/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reglementării amplasării de tonete sau terase noi pe anul 2014.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2013.
Având în vedere constituirea comisiei de veriﬁcare a posibilelor
amplasamente noi, pentru amplasare terase şi tonete noi pe domeniul
public al oraşului Huedin în anul 2014, şi veriﬁcarea în teren a situaţiei unor posibile amplasamente, respectiv referatul nr. 1238/2014 al
comisiei constituită pentru veriﬁcarea acestor amplasamente.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1246/2014 înaintat
de primar şi avizat de comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie, mediu şi turism la şedinţa din data de 24.02.2014.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c, şi art. 45
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Pentru anul 2014 nu se aprobă amplasarea de tonete noi
sau terase noi în plus faţă de cele aprobate iniţial pe anul 2013, pe
domeniul public al oraşului Huedin.
Art.2 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 41/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind Se aprobă constituirea Consiliului Consultativ pentru
Protecţia Consumatorilor, la nivelul Oraşului Huedin, a Regulamentului de Organizare şi Funţionare a Consiliului Consultativ
Orăşenesc pentru Protectia Consumatorilor Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2014.
Având în vedere necesitatea defalcării sumelor prevăzute în
buget la capitolele,, Spitale, Case de Cultură, Sport, Tineret, Servicii Religioase şi alte servicii în domeniile culturii şi religiei, în
funcţie de solicitările primite pentru desfăşurarea diferitelor manifestări cultural artistice şi sportive sau pentru susţinerea activităţii cultelor religioase, respectiv referatul nr.1254/24.02.2014 înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin, prin
care solicită aprobarea detalierii sumelor pe activităţi.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1255/2014 înaintat de
primar şi avizat de comisia de cultură la şedinţa din data de 24.02.2014.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b,, alin.4, lit.a,
alin.6, lit.a, pct. 4, 5, 6, 19 , lit. c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă detalierea sumelor prevăzute în bugetul pe
anul 2014, pe activităţi la capitolele: Casa de Cultură, Sport, Tineret, Servicii Religioase şi alte servicii în domeniile culturii recreerii şi religiei, în funcţie de solicitările primite, pentru desfăşurarea
diferitelor manifestări cultural artistice şi sportive sau pentru
susţinerea activităţii cultelor religioase, astfel:
Cap. 67.2A.03.06/59.22 – Casa de Cultură – Acţiuni cu caracter
ştiinţiﬁc şi social – cultural – 220.000 lei
Cap.67.2A.05.01/20.30.30 – Sport – Alte cheltuieli cu bunuri şi
servicii – 70.000 lei
Cap.67.2A.05.02/59.22 ,, Tineret ,, – Acţiuni cu caracter ştiinţiﬁc şi social – cultural – 40.000 lei
Cap.67.2A.06/59.12 ,, Servicii religioase – Susţinerea Cultelor,,
– 50.000 lei
Cap. 67.2A.50,, Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei – 60.000 lei
Art.2. Se aprobă detalierea sumelor prevăzute în buget pentru desfăşurarea activităţilor culturale în cadrul Casei de Cultură Huedin
1. „Unirea naţiunea a făcut-o!” – concurs istoric, 24 ianuarie
2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin,
Liceul Teoretic „O. Goga” Huedin , Liceul Teoretic „O. Goga” Huedin
2. „Paşi spre viitor” – Gala premiilor de excelenţă, 27 februarie
2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin,
Asociaţia „Actived 2013” Huedin, Casa de Cultură Huedin, 2500 lei
3. „Femeia – prietenă, soţie, mamă!” Recitaluri de poezie şi muzică, 8 martie 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de
Cultură Huedin, instituţiile de învăţământ din Huedin , Casa de
Cultură Huedin, 5000 lei

4. Ziua internaţională a maghiarilor, 15 martie 2014, Primăria
şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, Comunitatea
maghiară, Casa de Cultură Huedin, 4000 lei
5. Ziua internaţională a teatrului: Amigong – festival de teatru
pentru elevi, 21-22 martie 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, Asociaţia „Actived 2013” Huedin,
Casa de Cultură Huedin, 800 lei
6. Simpozion „Convieţuire – interculturalitate” – Ziua internaţională a rromilor, 8 aprilie 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, Comunitatea rromă, Asociaţia Romilor din Huedin, Casa de Cultură Huedin, 2500 lei
7. Concert Opera Română, aprilie 2014, Primăria şi Consiliul
Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, Protopopiatul Ortodox Român Huedin, Casa de Cultură Huedin, 6500 lei
8. Ziua Evreilor, 06.05.14
9. Simpozion „Europa şi noi” – Ziua Europei, 9 mai 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, Liceul
Tehnologic „Vlădeasa” Huedin, Casa de Cultură Huedin, 800 lei
10. La sfat cu vârstnicii – întâlnire cu pensionarii, 22 mai 2014,
Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, Parcul Tineretului Huedin, 7000 lei
11. Zilele Huedinului:
- Mâini de aur – Festival internaţional de meşteşuguri tradiţionale (30 mai)
- Concurs de creaţie literară (30 mai)
- Lansare şi prezentare de cărţi (30 mai)
- Activităţi sportive – concursuri (31 mai)
- Activităţi artistice – spectacol (1 iunie), 30, 31 mai şi 1 iunie
2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin,
Clubul Copiilor Huedin, Liceul Teoretic „O. Goga” Huedin, Liceul
Tehnologic „Vlădeasa” Huedin Asociaţia „Actived 2013” Huedin,
Parcul Central Huedin, Liceul Teoretic „O. Goga” Huedin, Casa de
Cultură Huedin, Stadionul oraşului Huedin, Parcul Tineretului
Huedin, 86000 lei
12. Concurs de desene pe asfalt – Ziua internaţională a copiilor,
30 mai 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură
Huedin, Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin Casa de Cultură
Huedin, Parcul Central Huedin, 1000 lei
13. Activităţi culturale „Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka, iunie
2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin,
Casa de Cultură Huedin, Casa Memorială „Rávasz Laszló“ Huedin,
1500 lei
14. In memoriam Avram Iancu – spectacol la Mărişel, iulie
2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin,
Mărişel – Crucea Iancului, 700 lei
15. Festivalul internaţional de folclor al minorităţii maghiare
„Szent István”, august 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin,
Casa de Cultură Huedin, Parcul Tineretului Huedin, 3000 lei
16., Ziua internaţională a pensionarilor, 1 octombrie 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, , Casa
Tineretului Huedin, 8000 lei
17., Ziua mondială a educatorilor, 5 octombrie 2014, Primăria şi
Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, şcolile din Huedin, Casa de Cultură Huedin, şcolile din Huedin, 3000 lei
18., Aniversare: 80 de ani de la sﬁnţirea „Catedralei Moţilor” , 14
octombrie 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură
Huedin, Protopopiatul Ortodox Român Huedin, şcolile din Huedin,
Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin, Protopopiatul Ortodox Român
Huedin, Casa de Cultură Huedin, şcolile din Huedin, 1000 lei
19., Cântec la poalele Vlădesei – festival de muzică populară, 31
octombrie 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, Asociaţia „Actived 2013” Huedin, Casa de Cultură
Huedin, 1200 lei
20., Festivalul tineretului ortodox – poezie, teatru şi muzică,
8-14 noiembrie 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de
Cultură Huedin , Casa de Cultură Huedin, 1000 lei
21., Aniversare: 140 de ani de învăţământ de stat la Huedin
- Lansare de carte, noiembrie 2014, Primăria şi Consiliul Local
Huedin, Casa de Cultură Huedin, Liceul Tehnologic „Vlădeasa”
Huedin, Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin, 1000 lei
22., Simpozion:„Kós Károly “, noiembrie 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, Asociaţia „Kos Karoly “ Huedin, Casa de Cultură Huedin, Casa Memorială „Ravasz
László“ Huedin, 1500 lei
23., Ziua Naţională a României – festivităţi, concursuri, spectacole, 1 decembrie 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa
de Cultură Huedin, Troiţa din central Huedinului, Casa de Cultură
Huedin, 10000 lei
24., „Dăruind din suﬂet” – spectacol caritabil, decembrie 2014,
Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin, Casa de Cultură Huedin, 500 lei
25., Colindăm, colindăm, iară …! Autoritatile locale, 18 decembrie 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură
Huedin , Primăria şi Consiliul Local Huedin, 3000 lei
26., Luminile sărbătorilor – bucuria aprinderii luminilor ce împodobesc oraşul, 18 decembrie 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, Troiţa din central Huedinului, 1500 lei
27., Reuniune corală creştină, 25 decembrie 2014, Primăria şi
Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, Corurile bisericilor din Huedin, Troiţa din central Huedinului, 1500 lei
28., Procesiunea trecerii anului – revelion, artiﬁcii, 31 decembrie 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură
Huedin , Casa Tineretului Huedin, 20000 lei

29., Organizarea unei stagiuni teatrale primăvară-toamnă cu
Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, 2014, Primăria şi Consiliul Local Huedin, Casa de Cultură Huedin, Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, Casa de Cultură Huedin, 20000 lei
30., Colaboratori – formaţii, ansambluri, solişti vocali şi instrumentişti, 2014, Colaboratori, formaţii şi ansambluri şi colaboratori, Colabratori din oraş, judeţ şi din ţară, 6000 lei
31., Participarea formaţiilor artistice ale oraşului la concursuri,
festivaluri judeţene, interjudeţene şi internaţionale, 2014, Instituţii
culturale din ţară şi străinătate, În România şi străinătate, 6500 lei
32., Servicii sonorizare, 2014, 8500 lei
TOTAL :, 215500 lei
Art.3. Se aprobă detalierea sumelor prevazute in bugetul pe
anul 2014 la
Capitolul 67.02.05.01/20.30.30 ,, Sport ,, – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii astfel:, , 70.000 lei
•
Asociaţia Sportivă ,, Gheorghe Mureşan”, 15.000 lei
•
Concurs de gimnastică ,, Nadia Comăneci”, 1.000 lei
•
Clubul de tenis de câmp – ,, Sănătatea Huedin, 4.000 lei
•
Asociaţia ,, Actived 2013” – concursuri sportive cu ocazia
Zilelor Huedinului, 2.000 lei
•
Cerc de judo – cantonament Clubul Copiilor Huedin, ,
5.000 lei
•
Asociaţia ,, Actived 2013”- concursuri sportive cu ocazia
Zilelor Huedinului 2.500 lei
•
Asociaţia Sportivă Vlădeasa Huedin, 35.000 lei
•
C.S Forestierul Huedin , 3.000 lei
•
Asociaţia ,, Actived 2013”- concursuri de 1 Iunie , 700 lei
•
Asociaţia ,, Actived 2013”- mini- handbal, 800 lei
•
Fond de rezervă, 3.000 lei
Art.4. Se aprobă detalierea sumelor prevazute in bugetul pe
anul 2014 la Capitolul 67.02.05.02/59.22 ,, Tineret” – Acţiuni cu
caracter ştiiţiﬁc şi social- cultural , , 40.000 lei
•
Concursul Internaţional de meşteşuguri tradiţionale -ediţia a VI-a -premiera
•
,, Mâini de aur ”, – premiere 1.000 lei
•
– organizare , 3.000 lei
•
Protopopiatul Ortodox Huedin- Grupul vocal folcloric,,
Junii Vlădesei”, , 3.000 lei
•
Parohia Ortodoxă română ,,Sf.Treime ,, Huedin II
•
-centru parohial pentru copii şi tineret , 3.000 lei
•
Clubul Copiilor Huedin, 5.000 lei
•
Asociaţia ,, Actived 2013” ,,Carnavalul ﬂorilor “ , 2.000 lei
•
Ansamblu de dansuri populare ,, Suhanc”, 4.500 lei
•
Trupa francofonă ,, Assentiment “, 4.500 lei
•
Concursul ,,Kurutty “, 600 lei
•
Concursul de recitări de poezii ale autorului Kanyadi Şandor , 600 lei
•
Tabăra internaţională pentru copii- Biserica Reformată,
2.000 lei
•
Produs de Cluj, 5.800 lei
•
Fond de rezervă, 5.000 lei
Art.5. Se aprobă detalierea sumelor prevazute in bugetul pe
anul 2013 la Capitolul 67.02.06/59.12 ,, Servicii , Religioase – Susţinerea Cultelor”, , 50.000 lei
•
Biserica ,, Sf. Vartolomeu” – Spital , 2.000 lei
•
Biserica Sf. Treime – str. Poştei, 10.000 lei
•
Protopopiatul Ortodox Huedin , 7.000 lei
•
Biserica din cartierul Cetatea Veche , 4.000 lei
•
Biserica Greco Catolică, 2.000 lei
•
Biserica ,, Betel”, 2.000 lei
•
Biserica ,,Betania “ , 2.000 lei
•
Biserica ,, Gosen “, 2.000 lei
•
Biserica Adventistă de ziua a şaptea, 1.000 lei
•
Biserica Reformată Huedin, 10.000 lei
•
Biserica Reformată Bicalatu, 2.000 lei
•
Biserica Romano – Catolică, 1.500 lei
•
Biserica baptistă( str. B.N.Antal), 1.000 lei
•
Biserica de rit nou(str. Garoafelor) , 500 lei
•
Fond de rezervă, 3.000 lei
Art.6. Se aprobă detalierea sumelor prevazute in bugetul pe
anul 2014 la Capitolul 67.02.50 – ,, Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei ” 60.000 lei
•
Cantina socială întreţinută de Protopopiatul Ortodox Huedin, 20.800 lei
•
Revista ,, Kalotaszeg”, 3.000 lei
•
Publicaţre carte Viaţa lui Marin Preda, 2.000 lei
•
Publicare carte – Alexandru Jurcan, 2.000 lei
•
Tabără creştină internaţională – Biserica Reformată Bicalatu, 3.000 lei
•
Orchestra de copii – Biserica Reformată Bicalatu, 4.000 lei
•
Inaugurarea Căminului Cultural Bicalat, 5.000 lei
•
Revelion – pensionari, Consiliul Local Huedin, Primărie,
societatea civilă 12.000 lei
•
Fond de rezervă
8.200 lei
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia economică din cadrul Primăriei Huedin.

Nr.42/28.02.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan
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Vizita de informare a prefectului în oraşul Huedin.
Ce i-au spus autorităţile locale prefectului?
Joi, 13 februarie a.c., prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a efectuat o
deplasare în teritoriu, în oraşul Huedin, pentru a se informa şi a discuta la faţa locului
problemele comunităţii, în
special a unor instituţii ale
statului cu directă adresabilitate către cetăţean. Au fost
vizitate Liceul Teoretic „Octavian Goga”, Spitalul Orăşenesc, Primăria din localitate,
precum şi Poliţia Huedin.
La Liceul Teoretic „Octavian Goga” au avut loc discuţii cu
conducerea şcolii, cu cadre didactice şi cu elevi din mai multe clase în legătură cu desfăşurarea procesului de învăţământ în acest liceu cu tradiţie
în judeţul Cluj. S-au semnalat
unele probleme concrete legate de întreruperea lucrărilor,
din lipsă de ﬁnanţare, a unui
proiect de campus şcolar care
prevedea atât locuri de cazare
cât şi săli de clasă menite să vină în întâmpinarea cerinţelor
de studiu în sistem integrat
pentru zona Huedin, proiect
oprit în urmă cu trei ani. Prefectul judeţului Cluj a subliniat, atât în discuţiile cu conducerea şcolii, cât şi în cele cu
primarul oraşului Huedin necesitatea identiﬁcării unor
surse noi de ﬁnanţare în aşa fel
încât prin ﬁnalizarea acestor
investiţii, şcolile din Huedin să
poată oferi elevilor din oraş şi
din cele 16 comune din zonă

posibilitatea de a avea un proces educaţional îmbunătăţit,
superior calitativ.
La Spitalul Orăşenesc au
fost discutate cu conducerea
unităţii medicale calitatea actului medical, problemele întâmpinate de către personalul
medical şi pacienţi în contextul dezbaterii publice actuale
cu privire la reforma în sănătate şi efectele directe pe care
le-ar putea avea unele măsuri
asupra acestei unităţi spitaliceşti. De asemenea, s-a subli-

niat de către conducerea spitalului importanţa menţinerii
unei ﬁnanţări adecvate şi prin
păstrarea numărului actual
de paturi, precum şi al tuturor
secţiilor existe, dat ﬁind nivelul ridicat de adresabilitate al
spitalului, el deservind atât
oraşul Huedin cât şi comunele înconjurătoare, inclusiv din
alte judeţe.
În cadrul vizitei la Primăria
oraşului Huedin prefectul
Gheorghe Ioan Vuşcan a fost
informat de către primarul

Mircea Moroşan despre persistenţa problemei lipsei
aprovizionării cu gaz metan
în localitate, această lucrare
ajungând în etapa de alimentare pe conducata principală,
urmând ca în perioada următoare să se liciteze proiectul
de distribuire efectivă a gazului metan către populaţie şi
instituţiile publice. Finalizarea acestui important obiectiv ar deschide oportunităţi
efective pentru potenţiali investitori în zona Huedin.

Atât în discuţiile de la Spitalul Huedin cât şi în cele de
la Primărie domnul prefect a
fost informat despre o altă
lucrare importantă şi utilă
cetăţenilor, şi anume reabilitatea termică a unităţii spitaliceşti, lucrare care va demara în perioada următoare
având ca scop, pe lângă creştrea confortului pacienţilor
şi reducerea cheltuielilor de
funcţionare.
Ultima întâlnire din cadrul
acestei deplasări a avut loc la
sediul Poliţiei Huedin, pentru
a se evalua modul de implicare
operativă a forţelor de poliţie
în asigurarea ordinii şi liniştii
publice, a siguranţei cetăţenilor. S-au abordat subiecte
punctuale, un exemplu ﬁind
numărul mic de poliţişti rutieri raportat la aria de competenţă teritorială care le revine
(până la interferenţa cu judeţele Alba, Sălaj şi Bihor). De
asemenea, s-a luat în discuţie
necesitatea mai bunei dotări şi
eﬁcientizări a posturilor de
poliţie din zona de munte
având în vedere condiţiile speciale de relief în care se acţionează. S-a discutat şi despre
gestionarea fenomenului infracţiunilor silvice, prefectul
subliniind încă o dată nevoia
de implicare totală pentru a se
diminua cât mai mult cu putinţă acest fenomen, prin acţiuni ferme şi concertate ale tuturor instituţiilor abilitate.

Lista de investiţii a Primăriei Huedin pe anul 2014
Primăria Huedin continuă
investiţiile in dezvoltarea durabilă a urbei, precum şi în îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei
vieţii cetăţenilor prin intermediul celor 26 de proiecte pe care
le va implementa în anul 2014.
Cinci dintre acestea reprezintă
proiecte începute în anul anterior şi continuate în acest an,
iar restul sunt proiecte noi, care
urmăresc însă o viziune complexă şi coerentă asupra evoluţiei şi dezvoltării oraşului pe
termen mediu şi lung.
1. Finalizarea PUG-ului (Plan
Urbanistic General) oraşului
2. Achiziţie teren în P-ţa. Republicii nr. 8 (1613 mp) conform HCL 2014
3. Achiziţionare sistem integrat de gestiune a documentelor – Doc Manager
4. Achiziţionare echipament
informatic conexiune STSROUTER
5. Achiziţie sistem video de
informare populaţie în oraşul Huedin

6. Coﬁnanţare lucrări reamenajare exterioară – imobil (str.
Vlădeasa nr 35.)- Unitatea de
Pompieri- conform HCL 2014
7. Achiziţie sistem video –
traﬁc în oraşul Huedin
8. Reabilitare şi modernizare
sediu Primărie Huedin conform HCL 2014
9. Coﬁnanţare sistem de încălzire centrală Poliţia Huedin
10. Modernizarea centrului
civic al oraşului Huedin –
etapa a III-a
11. Servicii de proiectare – introducere gaz în oraşul Huedin
12. Achiziţie de echipamente
pentru situaţii de urgenţă –
sirene electronice
13. Achiziţie programe informatice învăţământ
14. Achiziţie echipamente
parc (corturi, bănci, mese)
pentru desfăşurarea acţiunilor social-culturale
15. Construire toalete Cămin
Cultural Bicălatu
16. Modernizare şi reabilitare ştrand în oraşul Huedin

17. Achiziţie şi montare sistem informare populaţie în
timp mediu în oraşul Huedin
18. Reabilitare locuinţe sociale
– proprietatea UAT oraş Huedin
19. Servicii cadastrale blocuri
ANL şi Policlinica Huedin
20. Extindere şi reabilitare sistem apă şi apă uzată Cluj – Sălaj
21. Extindere alimentare cu
apă – oraş Huedin
22. Extindere reţele electrice
oraş Huedin
23. Coﬁnanţare sistem integrat
de management al deşeurilor

24. Extindere canalizare oraş
Huedin
25. Ridicări topo, Studiu de
fezabilitate, Proiect tehnic –
străzi în oraşul Huedin
26. Reparaţii capitale străzi
în oraşul Huedin
Valoarea totală a investiţiilor se ridică la suma de 6
390 000 de lei şi sunt susţinute atât din Bugetul local
2014, cât şi din excedentul
anilor precedenţi. Se remarcă încă o dată complexitatea şi varietatea domenii-

lor spre care se îndreaptă
atenţia administraţiei publice locale, precum şi echilibrul pe care este construit
bugetul local din acest an.
Fără a face rabat de la obligaţiile bugetare impuse de
funcţionarea
instituţiei,
Primăria Huedin reuşeşte
să menţină constant ritmul
alert al investiţiilor, cu care
ne-a obişnuit în ultimii ani,
în ciuda contextului socio-economic tot mai dificil
în care trăim.

