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Unul din cinci români ia 
antibiotice fără reţetă. 

Practica creează 
superbacteriile care nu mai 

pot fi tratate
Unul din doi români urmează anu-

al un tratament cu antibiotice, uneori 
fără motive bine întemeiate. Răceala, 
gripa şi toxiinfecţiile alimentare sunt 
printre bolile care nu ar trebui tratate 
cu antibiotice, dar acest lucru se în-
tâmplă frecvent. Pagina 4

CNA va colabora cu 
Ministerul Finanţelor 

pentru informarea privind 
Loteria bonurilor fiscale
Consiliul Naţional al Audiovizua-

lului (CNA) va colabora cu Ministe-
rul Finanţelor Publice (MFP) pen-
tru informarea publicului privind 
organizarea şi desfăşurarea Loteriei 
bonurilor fi scale, potrivit unei deci-
zii luate în şedinţa de marţi a Consi-
liului. Pagina 4

Un masterand clujean a 
construit imprimante 3D, cu 

care vrea să realizeze o 
proteză pentru mână

El a făcut deja un prototip, care 
trebuie îmbunătăţit, iar apoi vrea 
să vândă protezele atât în România, 
cât şi în foste sau actuale zone de 
confl ict. Pagina 8

Bilanţul investiţiilor 
Primăriei Huedin în anul 
2014 şi lista de investiţii 

pentru anul 2015

Ziarul Popular publică, în exclusivitate, un interviu cu primarul oraşului 
Huedin, domnul Mircea Moroşan, despre bilanţul anului 2014 în domeniul 
investiţiilor locale şi despre ce urmează să fie făcut în acest an. În ce constă 
lista investiţiilor propuse pentru anul în curs şi care sunt principalele 
îngrijorări ale Executivului, despre toate acestea puteţi citi în pagina 5.
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 R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea criteriilor de punctaj (cri-

terii de eligibilitate, selecţie şi de repartiţie) pentru 
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi locuinţe 
din fondul locativ de stat şi repartizarea acestora în 
regim de închiriere

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Având în vedere referatul nr. 1435/20.02.2015 îna-
intat de compartimenul de gospodarie comunala si 
locativa din cadrul Primariei Huedin, prin care s-a 
propus aprobarea criteriilor de punctaj(criterii de 
eligibilitate, selecţie şi de repartiţie) pentru soluţio-
narea cererilor de locuinţe sociale şi locuinte din 
fondul locativ de stat şi repartizarea acestora în re-
gim de închiriere,aprobarea formularului tip privind 
solicitarea de inscriere pe lista de prioritati la locuin-
tele sociale si locuinte construite din fondurile statu-
lui afl ate in proprietatea Consiliuli Local Huedin al 
Orasului Huedin (mai putin locuinte ANL) şi actele 
necesare pentru solicitarea unei locuinţe sociale si 
locuinte construite din fondurile statului afl ate in 
proprietatea Consiliuli Local Huedin al Orasului Hu-
edin (mai putin locuinte ANL), respectiv de aprobare 
a datei limita de depunere: data de 31 August, data li-
mita de depunere a documentelor conform actelor 
necesare aprobate, de către solicitanţii care au cereri 
de locuinţe sociale şi locuinte construite din fonduri-

le statului afl ate în proprietatea Consiliului Local 
Huedin (mai puţin locuinţe ANL) depuse pana la da-
ta emiteri prezentei Hotarari de Consiliu Local, pen-
tru a fi  inclusi pe lista de priorităţi.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 1148/ 
23.02.2015 înaintat de primar şi avizat de comisia de 
administraţie publică, juridică, de disciplină, muncă 
şi protectie socială, la şedinta din data de 23.02.2015.

Luând în considerare prevederile art.3, 4, 8, alin.1, 
3, 4, 5, din Legea nr. 152/1998 privind infi intarea 
ANL, art. 3, art.14 alin. 1, 2, 7, 8, 9, lit.a,b, art.15 din 
HG. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodo-
logice 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, modi-
fi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă criteriile de punctaj (criterii de 

eligibilitate, selecţie şi de repartiţie) pentru soluţio-
narea cererilor de locuinţe sociale şi locuinţe din 
fondul locativ de stat şi repartizarea acestora în re-
gim de închiriere, conform anexei 1 la prezenta hotă-
râre.

Art. 2. Se aprobă formularul tip privind solicitarea 
de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţele sociale 
şi locuinţe construite din fondurile statului afl ate în 
proprietatea Consiliuli Local al Oraşului Huedin 
(mai puţin locuinţe ANL) actele necesare pentru so-
licitarea unei locuinţe sociale si locuinţe construite 
din fondurile statului afl ate în proprietatea Consiliu-
lui Local al Oraşului Huedin (mai puţin locuinţe 

ANL), conform anexelor 2 şi 3 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă ca dată limită ( 31 august 2015 ) de 

depunere a documentelor conform actelor necesare 
aprobate, de către solicitanţii care au cereri de locu-
inţe sociale şi locuinţe construite din fondurile sta-
tului afl ate în proprietatea Consiliului Local 
Huedin(mai puţin locuinţe ANL), depuse până la da-
ta emiteri prezentei hotărâri, pentru a fi  incluşi pe 
lista de priorităţi.

Art.4. Se aprobă data de 31 august, data de referin-
ţă faţă de care se calculează punctajele sau criteriile 
care impun un reper temporal.

Art.5. Se aprobă ca informarea solicitantilor să fi e 
făcută prin intermediul mijloacelor mass-media afi -
şarea la sediul Primăriei, precum şi prin site-ul Pri-
măriei Huedin.

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează compartimenul de gospodărie

comunală şi locativă din cadrul Primăriei Oraşului 
Huedin.
Nr. 28/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela   Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Hotărârile Consiliului Local Huedin
2 monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin FEBRUARIE 2015



H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii unui spaţiu în supra-

faţă totală de 42 mp, situat în clădirea Primăriei Ora-
şului Huedin, str. Horea nr. 1, et.1, pentru sediu – Par-
tidul Naţional Liberal – Filiala Huedin.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Având în vedere adresa adresa nr. 4/23.02.2015 în-
aintată de Partidul Naţional Liberal – Filiala Huedin, 
prin care solicită închirierea unui spaţiu pentru se-
diu – Partidul Naţional Liberal – Filiala Huedin.

Luând în considerare referatul nr. 1330/19.02.2015 
înaintat de compartimentul de gospodărie comunca-
lă şi locativă din cadrul Primăriei oraşului Huedin, 
prin care propune aproboarea închirierii spaţiului în 
suprafata de 42 mp, situat în incinta Primăriei Hue-
din, et.1 spaţiu pentru care nu s-a solicitat prelungi-
rea contractului de închiriere cu Partidul Democrat 
Liberat – Organizatia Judeţeană Cluj, spaţiu care în-
cepând cu data de 01.03.2015.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
1493/23.02.2015 înaintat de primar şi avizat de co-
misia de administratie publică, juridică, de discipli-
nă, muncă, şi protecţie socială la şedinţa din data de 
23.02.2015.

Luând în considerare prevederile art 2, alin.3 din 
Legea nr. 90/2003, privind vânzarea spaţiilor afl ate 
în proprietate privată al Statului, al Unităţilor Admi-
nistrativ Teritoriale, a Regiilor Autonome, destinate 
sediilor partidelor politice, 36, alin. 2, lit. c, alin 5 lit.a, 
şi art. 45, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafa-

ţă totală de 42 mp, situat în clădirea Primăriei Oraşu-
lui Huedin, str. Horea nr. 1, et.1, pentru sediu – Parti-
dul Naţional Liberal – Filiala Huedin.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează compartimenul de gospodarie

comunală şi locativă din cadrul Primăriei Oraşului 
Huedin.
Nr. 29/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru:   13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare a Sălii de Nunţi a oraşului Huedin 
(Casa Tineretului, Căminul Cultural Bicalatu)

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Având în vedere referatul nr. 1344/19.02.2015 îna-
intat de comisia pentru redactarea sau actualizarea 
după caz a Regulamentelor de organizare şi funcţio-
nare a Administraţiei Pieţei şi Oborului, Casei Tine-
retului, Casei de Cultură, Sălii de Sport, cât şi pentru 
parcări, garaje), din oraşul Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
1345/23.02.2015 avizat de comisia de administratie 
publică, judică, de disciplină, muncă şi protecţie so-
cială.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 2 
lit.c, d, alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, pct.1, 4, 5, 6 şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Lo-
cale, modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Sălii de Nunţi a oraşului Huedin (Casa 
Tineretului, Căminul Cultural Bicalatu), conform 
anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Administratorul Salii de Nunţi 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 30/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2

Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare a Sălii de Sport din Oraşul Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-

ră din data de 27.02.2015.
Având în vedere referatul nr. 1344/19.02.2015 îna-

intat de înaintat de comisia pentru redactarea sau 
actualizarea după caz a Regulamentelor de organiza-
re şi funcţionare a Administraţiei Pieţei şi Oborului, 
Casei Tineretului, Casei de Cultură, Sălii de Sport, 
cât şi pentru parcări, garaje), din oraşul Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
1347/2015 înaintat de primar ş iavizat de comisia 
pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, 
copii, tineret şi sport la şedinnţa din data de 
23.02.2015.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 2 
lit.c, d, alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, pct.1, 4, 5, 6 şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Lo-
cale, modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T A R A Ş T E
Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Sălii de Sport din oraşul Huedin, con-
form anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Administratorul Salii de Sport 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 31/27.02.2015 
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea stabilirii tarifului de închiriere 

pentru (Tocător Crengi Jenson TIP A 540), de 30 lei/zi.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-

ră din data de 27.02.2015.
Ţinând seama de referatul nr. 1499/23.02.2015 în-

aintat de compartimentul de gospodărie comunală şi 
locativă din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, prin 
care propune aprobarea unui tarif de închiriere (To-
cător Crengi Jenson TIPA 540), care se afl ă în gestiu-
nea Oraşului Huedin şi care, nu intră în categoria bu-
nurilor de retur predate către delegat, respectiv refe-
ratul nr. 1500/23.02.2015 înaintat de direcţia econo-
mică, pentru stabilirea tarifului de închiriere a aces-
tui utilaj.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
1512/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare la şedinţa 
din data de 23.02.2015.

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

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1.Se aprobă stabilirea tariful de închiriere pen-

tru (Tocător Crengi Jenson TIP A 540), de 30 lei/zi.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-

râri se încredinţează dorecţia economică din cadrul 
Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 32/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:   2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii a ( 

Halei – depozitului de rumeguş – biomasă) – clădire 
în suprafaţă de 990 mp şi teren în suprafaţă de 4442 
mp( total 5432 mp), situate pe str. Vladeasa fn.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Ţinând seama de referatul nr.1501/23.02.2015 în-
aintat de compartimentul de gospodărie comunală şi 
locativă din cadrul Primăriei oraşului Huedin, pri-
vind închirierea în condiţiile legii a imobilului clădi-
re în suprafaţă de 990 mp, şi teren în suprafaţă de 
4442 mp., situate în Huedin str. Vladeasa fn, cu desti-
naţia (Hala – depozit rumeguş – biomasă).

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
1502/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedinta 
din data de 23.02.2015.

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

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii a 

(Halei – depozitului de rumeguş – biomasă) – clădire 
în suprafaţă de 990 mp şi teren în suprafaţă de 4442 
mp( total 5432 mp), situate pe str. Vladeasa fn.

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organi-
zarea licitaţiei privind închirierea spaţiului solicitat 
cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiri-
ere a spaţiului solicitat conform anexei la prezenta 
hotărâre.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează directia economică din cadrul 
Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 33/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru:   13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cuantumului sumelor alocate 

Casei de Cultură Huedin pe anul 2015, în vederea or-
ganizării activităţilor cultural – artisitice.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 
9/30.01.2015 prin care a fost aprobat Programul acti-
vitatilor culturale, artistice şi sportive care vor fi  or-
ganizate în anul 2015 de către Casa de Cultură Hue-
din, art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2015 
prin care a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltu-
ieli al oraşului Huedin pe anul 2015.

Ţinând seama referatul nr. 95/26.01.2015, înaintat 
de dl. Traica Nicolae în calitate de director al Casei 
de Cultură Huedin, privind aprobarea Programului 
cuprinzând principalele activităţi culturale, artistice 
şi sportive pe anul 2015.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
1520/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, 
copii, tineret şi sport la şedinţa din data de 23.02.2015.

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 Lo-
cale republicată.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1 Se aprobă cuantumul sumelor alocate Casei 

de Cultură Huedin pe anul 2015, în vederea organiză-
rii activităţilor cultural – artisitice, conform progra-
mului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
9/30.01.2015, anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Casa de Cultură Huedin şi Di-
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Unul din cinci români ia antibiotice fără 
reţetă. Practica creează superbacteriile 

care nu mai pot fi tratate
Unul din doi români ur-

mează anual un tratament 
cu antibiotice, uneori fără 
motive bine întemeiate. Ră-
ceala, gripa şi toxiinfecţiile 
alimentare sunt printre bo-
lile care nu ar trebui tratate 
cu antibiotice, dar acest lu-
cru se întâmplă frecvent. 
Uneori pentru că o parte din 
medici prescriu aceste me-
dicamente cu prea mare 
uşurinţă. Alteori pentru că 
pacienţii se tratează după 
ureche, iar unii farmacişti 
sunt de acord să le vândă a-
ceste pastile fără reţetă.

Datele ultimului raport al 
Comisiei Europene arată că 
18% dintre români obişnu-
iesc să ia antibiotice fără a 
avea o reţetă de la un medic, 
asta în timp ce media euro-
peană la acest capitol este 
de doar 3%. Experţii din do-
meniul sănătăţii avertizea-
ză că abuzul de antibiotice 
poate duce la sfârşitul me-
dicinei moderne.

Infecţiile ar putea rede-
veni principala cauză de 
mortalitate în următorii 
ani. Avertismentul vine din 
partea medicilor, care se de-
clară îngrijoraţi de consu-
mul excesiv şi abuziv de an-
tibiotice. 

După aprope un secol în-
să, medicul sugerează că 
ne-am putea întoarce în 
acelaşi loc. Utilizarea exce-
sivă a antibioticelor creşte 
rezistenţa microbilor la a-
ceste medicamente, lucru 
ce ar putea duce la apariţia 
unei bacterii ce nu s-ar pu-
tea trata cu niciun antibio-
tic existent în prezent în 
farmacii.

Statisticile de specialita-
te arată că zilnic 600.000 
de români urmează un tra-
tament cu antibiotice. A-

ceastă cifră ne clasează pe 
locul doi la nivel de Uniu-
nea Europeană în ceea ce 
priveşte consumul de anti-
biotice. Datele arată că 
într-un an un român din 
doi urmează un tratament 
cu antibiotice.

Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS) sau mem-
brii comisiei de sănătate 
din Comisia Europeană au 
atras în numeroase rânduri 
atenţia că utilizarea în ex-
ces a antibioticelor poate 
avea consecinţe dezastru-
oase pentru omenire.

În urmă cu aproape trei 
ani, dr. Margaret Chan, di-
rectorul general al OMS, 
avertiza asupra pericolului 
declanşării unei crize în 
sistemul medical, generată 
de evoluţia bacteriilor din 
ce în ce mai rezistente la an-
tibiotice.

Dr. Chan menţiona că tra-
tamentele alternative exis-
tente în acest moment sunt 
mai scumpe, toxice şi acţio-
nează mult mai lent. În rân-
dul pacienţilor diagnosti-

caţi cu infecţii rezistente la 
antibiotice, riscul de deces 
a crescut semnificativ.

Dr. Chan cataloga acest 
moment ar putea reprezen-
ta „sfârşitul medicinei mo-
derne, aşa cum o cunoaştem 
acum” şi intrarea într-o era 
„post-antibiotice”, în care 
vor trebui găsite noi soluţii, 
noi medicamente.

Ce se întâmplă în organismul 
nostru dacă luăm prea multe 
antibiotice

Prorectorul UMF Bucu-
reşti şi Şeful de Catedră 
Farmacologie UMF Bucu-
reşti, prof. dr. Ion Fulga, a 
declarat pentru gândul că 
majoritatea antibioticelor 
sunt foarte bine suportate 
de organismul uman.

Acestea au foarte puţine 
contraindicaţii, dar acestea 
pot avea impact social. 
„Problema majoră a acestor 
medicamente este că, dacă 
le luăm prea des, bacteriile 
se obişnuiesc cu ele şi nu îşi 
mai fac efectul”, a precizat 
prof. dr. Fulga.

O altă consecinţă a admi-
nistrării de antibiotice o 
reprezintă apariţia altor 
boli precum candidoza bu-
cală sau vaginală, dar şi in-
fecţia cu Clostridium diffi-
cile. Acest lucru ni se în-
tâmplă din cauza faptului 
că ne este distrusă flora mi-
crobiană. „Infecţia cu bac-
teria Clostridium difficile 
este o problemă care ne 
preocupă foarte mult în ul-
timii patru ani în România. 
Aceasta este o bacterie ca-
re poate să colonizeze in-
testinul. O parte din floră 
este distrusă şi el are capa-
citatea să se multiplice mai 
mult, să elibereze nişte to-
xine şi în aceste condiţii să 
determine îmbolnăvirea. 
De regulă, se manifestă ca o 
diaree. Sunt şi cazuri în ca-
re boala se manifestă mai 
agresiv, iar în astfel de situ-
aţii poate apărea inclusiv 
decesul”, a punctat conf. dr. 
Gabriel Popescu. Potrivit 
datelor înaintate de medic, 
între 5 şi 10% dintre paci-
enţii internaţi cu o formă 

agresivă de infecţie cu 
Clostridium difficile dece-
dează.

Medicii spun despre anti-
biotice că sunt o categorie 
aparte de medicamente. 
„Când îi dau unui pacient 
un tratament care să îi con-
troleze diabetul zaharat, 
medicamentul respectiv ac-
ţionează asupra pacientului 
respectiv şi atât. În momen-
tul în care prescriu un anti-
biotic unui pacient se în-
tâmplă următoarele lucruri: 
îmi vindecă o infecţie, dar 
în acelaşi timp îmi atacă şi 
flora intestinală. Omul e o 
gazdă, o colonie imensă 
pentru bacterii. Avem în in-
teriorul nostru diverse bac-
terii în tubul digestiv, în ca-
vitatea bucală, pe tegumen-
te, pe mucoase. Organismul 
uman conţine de zece ori 
mai multe bacterii decât ce-
lule umane”, spune conf. dr. 
Popescu.

Românii obişnuiesc să ia 
antibiotice în mod excesiv, 
chiar şi în situaţii în care nu 
sunt utile: când răcesc, când 
au roşu în gât, când au o to-
xiinfecţie alimentară. Me-
dicul punctează că în peri-
oada sezonului rece consu-
mul de antibiotice creşte şi 
asta pentru că românii au 
tendinţa de a-şi tratat răce-
lile cu acest tip de medica-
mente. „80-90% dintre in-
fecţiile respiratorii sunt de 
cauză virală şi de aceea nu 
ar trebui tratate cu antibio-
tic. Noi românii avem ten-
dinţa de a ne tratat gutura-
iul, gripa, laringita, bronşita 
cu antibiotic. Toxiinfecţiile 
alimentare sunt şi ele trata-
te cu această categorie de 
medicamente, deşi nu e ni-
cio bacterie implicată sunt 
doar toxine”.

CNA va colabora cu Ministerul Finanţelor pentru informarea privind Loteria bonurilor fiscale
Consiliul Naţional al Audi-

ovizualului (CNA) va colabo-
ra cu Ministerul Finanţelor 
Publice (MFP) pentru infor-
marea publicului privind or-
ganizarea şi desfăşurarea Lo-
teriei bonurilor fi scale, potri-
vit unei decizii luate în şedin-
ţa de marţi a Consiliului.

CNA a analizat, în şedinţa 
de marţi, o solicitare primită 
de la Ministerul Finanţelor 
Publice, privind încheierea 
unui acord de colaborare în-

tre cele două instituţii în ve-
derea derulării campaniei de 
informare referitoare la or-
ganizarea şi desfăşurarea 
Loteriei bonurilor fi scale.

Consiliul a aprobat în 
unanimitate încheierea a-
cestui acord de colaborare.

Potrivit adresei transmise 
de MFP la CNA, „acordul fa-
ce parte din campania de in-
formare publică derulată de 
Ministerul Finanţelor Pu-
blice pentru a creşte gradul 

de responsabilitate civică în 
rândul populaţiei în ceea ce 
priveşte combaterea evaziu-
nii fi scale şi reducerea eco-
nomiei subterane”.

„În scopul realizării cadru-
lui organizat pentru combate-
rea evaziunii fi scale şi reduce-
rea economiei subterane prin 
impulsionarea conformării 
voluntare, prin oferirea de sti-
mulente actorilor economici 
pentru a se comporta «co-
rect» şi pentru a se creşte gra-

dul de responsabilitate civică 
în rândul populaţiei, respec-
tiv pentru reducerea compo-
nentei de neraportare a veni-
turilor de către întreprinderi, 
Ministerul Finanţelor Publi-
ce derulează campanii de in-
formare prin difuzarea de 
spoturi informative privind 
organizarea şi desfăşurarea 
Loteriei Bonurilor Fiscale”, se 
spune în adresa MFP.

Potrivit acordului, Minis-
terul Finanţelor Publice va 

transmite televiziunilor şi 
radiourilor din România in-
formaţii cu privire la modul 
de desfăşurare a Loteriei Bo-
nurilor Fiscale, precum şi 
recomandări privind com-
baterea evaziunii fi scale.

La rândul său, în confor-
mitate cu articolul 142 din 
Codul audiovizualului, CNA 
va recomanda televiziunilor 
şi radiourilor difuzarea aces-
tor informaţii, ca fi ind de in-
teres public.
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Bilanţul investiţiilor Primăriei Huedin în anul 
2014 şi lista de investiţii pentru anul 2015

Reporter: – D-le primar 
Mircea Moroşan, suntem 
la un nou început de an. 
Ce ne puteţi spune despre 
anul care abia s-a sfârşit, 
2014, realizări, împliniri, 
poate şi dezamăgiri şi, nu 
în ultimul rând, la ce să 
ne aşteptăm pentru 
2015?

Primar: – Eu cred că din 
punct de vedere al executi-
vului a fost un an bun. Am 
reuşit, bineînţeles împreună 
cu dumneavoastră, cetăţenii 
oraşului Huedin să realizăm 
aproape toate proiectele de 
investiţii pe care ni le-am 
propus. Am să le reamintesc 
pe cele mai importante:

- Modernizarea străzilor 
Oborului, Stadionului, Flo-
rilor, Morii şi 1 Mai

- Reabilitarea şi moderni-
zarea exteriorului sediului 
Primăriei oraşului Huedin

- Achiziţionarea şi monta-
rea sistemului de informare 
a populaţiei din oraşul Hue-
din timp-mediu (ceas stra-
dal tip Boulevard)

- Reamenajarea şi moder-
nizarea centrului civic al 
oraşului Huedin – etapa a I-
II-a

- Centrală Termică la Li-
ceul Tehnologic „Vlădeasa” 
Huedin

- Reabilitarea şi moderni-
zarea ştrandului şi transfor-
marea acestuia în Bază spor-
tivă

- Reabilitarea bazei spor-
tive a oraşului Huedin

- Extinderea alimentare 
cu apă potabilă în oraşul Hu-
edin

- Extindere reţele electri-
ce şi iluminat public

- Reabilitarea şarpantei 
Sălii de sport a Liceului Teo-
retic ”Octavian Goga” Hue-
din

- Reabilitarea acoperişu-
rilor locuinţelor sociale din 
oraşul Huedin

- Reabilitarea străzii Poş-
tei

- Lucrări de reparaţii la bi-
rourile de Stare Civilă din 
cadrul Serviciului Public 
Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor

- Realizarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Oraşu-
lui Huedin

- Lucrări de pietruire, 
amenajare şi asfaltare parţi-
ală pe străzile Nordului, 
Prundului şi Cetatea Veche

- Reabilitarea Sălii de 
sport (înlociurea acoperişu-
lui şi reabilitarea exterioară) 

a Liceului Tehnologic ”Vlă-
deasa”

- Reparare şi reabilitare 
Grădiniţa ”Prichindeii ve-
seli” Huedin

- Procurare materiale 
pentru reabilitarea reţelei 
de apă potabilă pe străzile 
Trandafi rilor, Nordului şi 
Cetatea Veche

- Procurarea de materiale 
pentru sistemul de încălzire 
central la Poliţia Oraşului 
Huedin

- Construirea de toalete la 
Căminul Cultural Bicălatu

- Realizarea platformei de 
transmitere SMS – informa-
re populaţie

Nu am reuşit să fi nalizăm 
proiectul de monitorizare al 
sistemului video trafi c în 
oraş datorită procedurilor 
greoaie de licitaţie, fi rmele 
de pe primele locuri contes-
tându-se între ele, dar în lu-
na ianuarie anul acesta am 
reuşit să semnăm contractul 
cu fi rma câştigătoare, care 
va începe foarte curând lu-
crările necesare acestei in-
vestiţii.

În luna noiembrie 2014, 
după un an de demersuri 
susţinute, a fost aprobat şi 
Proiectul de distribuţie a ga-
zului în oraş (menţionăm că 
anterior am reuşit fi naliza-
rea Studiului de fezabilitate, 
Studiului tehnic şi efectiv 

aducerea Magistralei de Gaz 
la Huedin).

Suntem în procedura de 
scoatere la licitaţie prin con-
cesionare a distribuţiei, dar 
din cauza unor comasări şi 
schimbări mai mult sau mai 
puţin birocratice a unor de-
partamente la Ministerul 
Economiei, încă se întârzie.

O bucurie mare la care 
ne-am adus şi noi aportul a 
fost acreditarea Spitalului 
Orăşenesc Huedin.

Am încercat şi cred că am 
reuşit să sprijinim unităţile 
de învăţământ, cultele, acţi-
unile culturale şi cantina so-
cială precum şi activităţile 
sportive, acţiuni dedicate ti-
neretului etc.

Putem concluziona că 
anul 2014 a fost un an bun, 
dacă nu chiar foarte bun, din 
punct de vedere al executi-
vului Primăriei.

Cât priveşte anul 2015 
sperăm că vom ţine stindar-
dul sus şi vom reuşi să reali-
zăm, din punct de vedere in-
vestiţional un procent cât 
mai mare din ceea ce ne-am 
propus.

Iată lista de investiţii pro-
pusă pentru anul 2015:

- Reparaţii la faţada Spita-
lului Orăşenesc Huedin

- Reparaţii capitale la Cor-
pul 1 şi 2 al sediului Primări-
ei Huedin

- Achiziţionare şi montare 
sistem video-trafi c de moni-
torizare

- Construirea şi amenaja-
rea sistemului de informare 
a populaţiei în zona Centru-
lui Civic al oraşului Huedin

- Achiziţionarea sistemu-
lui PC, imprimante şi licenţe 
pentru Primăria Huedin

- Extinderea reţelei elec-
trice a oraşului Huedin

- Construirea unui Post 
Transformare Aerian (PTA) 
pe strada Târgului

- Reamenajare trotuare şi 
spaţii verzi pe strada Vlă-
deasa

- Modernizarea străzilor 
Trandafi rilor, Molidului, 
Salcâmului, bradului, Aleea 
1 Mai, capătul Pieţei Victo-
ria, în jurul Catedralei Orto-
doxe

- Reparaţii şi turnare strat 
de uzură pe străzile Spitalu-
lui, E. Varga, Violetelor

- Reparaţii şi amenajare 
trotuare pe strada Fildului

- Continuare lucrări la Cen-
trala termică a Liceului teh-
nologic „Vlădeasa” Huedin

- Reamenajarea şi moder-
nizarea Cimitirului Oraşului 
Huedin

- Reparaţii capital la aco-
perişul Casei Tineretului

Îngrijorarea mea este că 
în ceea ce priveşte fi nanţa-
rea cheltuielilor de funcţio-

nalitate a primăriei, şi aici 
mă refer la salarii, consuma-
bile, cheltuieli curente cu 
energia, termie, apă, canal, 
activittăţile culturale, spor-
tive, capitolul culte etc, care, 
din păcate, vor suferi dimi-
nuări drastice datorită redu-
cerii bugetului alocat de că-
tre Directia Regională Gene-
rală a Finanţelor Publice, cu 
73% fată de ultimii 10 ani.

Cred că în această situaţie 
fi ind aproximativ 1800 de 
primării din România din 
cele 3800 existente, se va gă-
si o solutie rezonabilă măcar 
in a doua parte a anului 2015.

Vreau să le mulţumesc pe 
această cale contribuabililor 
din Huedin, care prin serio-
zitatea lor plătesc taxele şi 
impozitele în timp util şi să-i 
rog şi pe ceilalţi să procede-
ze la fel. Numai împreună, 
cu seriozitate şi responsabi-
litate vom putea obţine ceea 
ce ne dorin cu toţii, un orăşel 
care creşte calitativ an de an.

Reporter: – Vă mulţu-
mesc amabilitatea de a ne 
oferi o imagine completă 
a continuităţii investiţii-
lor Primăriei şi vă doresc 
mult succes în activita-
tea administrativă şi 
gospodărească în slujba 
cetăţenilor din oraşul 
Huedin.

Interviu cu Dl. Mircea Moroșan, Primarul Orașului Huedin
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recţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 34/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:   2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea casării reţelelor termice deza-

fectate înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Huedin la poziţiile 201, 
202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Având în vedere referatul nr. 913/10.02.2015 îna-
intat de Comisia de inventariere constituită în baza 
Dispoziţiei nr. 127/2015 privind preluarea bunurilor 
de retur aferente sistemului centralizat de alimenta-
re cu energie termică şi care a constatat existenţa 
unor reţele termice, conform PV nr. 719/2015 cu-
prinse în inventarul domeniului public al orasului 
Huedin la pozitiile 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, şi care sunt dezafectate şi nu sunt 
racordate la Centrala Termică pe rumegus, conducte 
al căror valoare este 161.790 lei , reţele care se impu-
ne a fi  casate.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
1492/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, la şedinţa din 
data de 23.02.2015.

Luând în considerare prevederile art.36 alin.1, 
lit.c,d, alin.6, lit.a, pct, 14 şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modifi ca-
tă cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă casarea reţelelor termice dezafec-

tate înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin do-
meniului public al oraşului Huedin la poziţiile 201, 
202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, deza-
fectate şi nefuncţionale, aferente instalaţiilor care 
au deservit fostul sistem de distribuţie a energiei ter-
mice în oraşul Huedin, conform anexei la prezenta 
hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează biroul de urbanism şi direcţia 
economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 35/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea radierii unor obiective cuprinse 

în Strategia de Dezvoltare Locală a Oraşului Huedin, 
aprobată prin H.C.L nr. 107/2008, obiective care nu 
vor mai fi  susţinute şi implementate în noua Strate-
gie de Dezvoltare a Oraşului Huedin în 2015 – 2020

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Având în vedere nota de conciliere nr. 
9434/08.12.2014 a Curţii de Conturi – Camera de 
Conturi Cluj, privind necesitatea reanalizării imple-
mentării în totalitate a Strategiei de Dezvoltare Lo-
cală aprobată prin H.C.L nr. 107/2008, privitoare la 
amenajarea unui muzeu, înfi inţarea unui post local 
de radio, amenajarea unei săli de fi tness şi înfi inţarea 
unor cluburi de dans/aerobic.

Luând în considerare faptul că aceste obiective nu 
sunt sustenabile spre a fi  cuprinse în varianta fi nală a 
Strategiei de Dezvoltare a oraşului Huedin – perioa-
da 2015 – 2020.

Ţinând seama de referatul nr.1340/19.02.2015 în-
aintat de directorul Casei de Cultură Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
1341/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, ti-
neret şi sport la şedinţa din data de 23.02.2015.

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

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1 Se aprobă radierea unor obiective cuprinse 

în Strategia de Dezvoltare Locală a Oraşului Huedin, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
107/2008, obiective care nu vor mai fi  susţinute şi 
implementate în noua Strategie de Dezvoltare a ora-
şului Huedin pe 2015 – 2020 astfel:

1. amenajarea unui muzeu;
2. înfi inţarea unui post local de radio;
3. amenajarea unei săli de fi tness;
4. înfi inţarea unor cluburi de dans/aerobic.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-

râri se încredinţează directia economică din cadrul 
Primăriei oraşului Huedin.
Nr. 36/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:   2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea transformării postului de îngri-

jitor de curăţenie, în post de Infi rmieră la comparti-
mentul A.T.I, şi scoaterea la concurs, aprobarea scoa-
terii la concurs a unui post vacant de medic în speci-
alitatea cardiologie, respectiv scoaterea la concurs a 
unui post de medic în specialitatea neonatologie în 
cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Având în vedere adresa nr. 840/12.02.2015 înain-
tată de Spitalul Orăşenesc Huedin, înregistrată sub 
nr.1312/19.02.2015, prin care solicită aprobarea 
transformării postului de îngrijitor de curăţenie, din 
cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Me-
dicală, în post de infi rmieră, transferarea postului la 
compartimentul ATI şi scoatea la concurs (pozitia 
193 din Statul de Funcţii), aprobarea scoaterii la con-
curs a unui post vacant în specialitatea cardiologie( 
pozitia 13 din Statul de Functii) şi aprobarea scoate-
rii la concurs a unui post de medic în specialitatea 
neonatologie pe perioadă nedeterminată ( pozitia 77 
din Statul de Funcţii)în cadrul Compartimentului de 
Neonatologie al Spitalului Orăşenesc Huedin, re-
spectiv referatul nr. 1342/19.02.2015 înaintat de 
compartimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de prevederile H.G.849/2012 pri-
vind ocuparea posturilor vacante după data de 1 ia-
nuarie 2012 în cadrul unităţilor din sistemul sanitar, 
şi luând în considerare Hotărârea nr. 2 din 11.02.2015 
a Consiliului de Administraţie al Spitalului orăşe-
nesc Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
1343/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia de 
cultură, învăţământ, sănătate la şedinţa din data de 
23.02.2015.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, 
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sa-
nitare Publice pentru care se transferă Managenen-
tul 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 modifi cată prin O.U.G 
48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi compe-
tenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice că-
tre Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordi-
nul 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, modifi ca-

tă cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă transformarea postului de îngriji-

tor de curăţenie, din cadrul Laboratorului de Radio-
logie şi Imagistică Medicală, în post de Infi rmieră, 
transferarea postului la Compartimentul A.T.I şi 
scoaterea la concurs ( poziţia 193 din Statul de Func-
ţii), în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Art. 2. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post 
vacant de medic în specialitatea cardiologie, pe peri-
oada nedeterminată, (poziţia 13 din Statul de Func-
ţii) în cadrul Cabinetului de Cardiologie al Spitalului 
Orăşenesc Huedin.

Art.3. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post 
de medic în specialitatea neonatologie, pe perioada 
nedeterminată, (poziţia 77 din Statul de Funcţii) în 
cadrul Compartimentului Neonatologie al Spitalului 
Orăşenesc Huedin.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 37/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:  2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modifi cării cap. III, art. 3 ,,Du-

rata contractului,, din Contractul de închiriere nr. 
6427 din 13.09.2013 încheiat cu Clubul Sportiv Fo-
restierul, în sensul suspendării valabilităţii contrac-
tului pe perioada de vară, respectiv in perioada 01.07 
– 30.09 a fi ecarui an

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Având în vedere cererea nr. 5 din 10.02.2015, înre-
gistrată sub nr. 931 din 10.02.2015, depusă de Clubul 
Sportiv Forestierul, cu sediul în Huedin str. Avram 
Iancu, nr. 3, prin care solicită modifi carea contractu-
lui de închiriere 6427 din 13.09.2013, respectiv de 
suspendare a contractului in perioada 01.07- 30.09 a 
fi ecarui an.

Ţinând seama de referatul nr. 1331/19.02.2015 în-
aintat de compartimentul de gospodărie comunală şi 
locativă din cadrul Primăriei Huedin, prin care soli-
cită aprobarea modifi cării cap. III, art. 3, Durata con-
tractului, din contractul de închiriere nr. 6427 din 
13.09.2013 încheiat cu Clubul Sportiv Forestierul, în 
sensul suspendării valabilităţii contractului pe peri-
oada de vară,( 01.07 – 30.09.)a fi ecarui an (perioadă 
când nu se desfăşoară activităţile pentru care a fost 
încheiat contractul).

Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 
1489/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia de 
cultură, culte, învăţământ, sănătate, tineret şi tu-
rism, la şedinţa din data de 23.02.2015.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, 
alin.5, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Admi-
nistraţiei Publice Locale republicată.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1 Se aprobă modifi carea cap. III, art. 3 ,,Durata 

contractului,, din Contractul de închiriere nr. 6427 
din 13.09.2013 încheiat cu Clubul Sportiv Forestie-
rul, în sensul suspendării valabilităţii contractului 
pe perioada de vară, respectiv în perioada 01.07 – 
30.09 a fi ecărui an (perioadă când nu se desfăşoară 
activităţile pentru care a fost încheiat contractul).

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Clubul Sportiv Forestierul, 
compartimentul de gospodărie comunală şi locativă, 
respectiv direcţia economică din cadrul Primăriei 
oraşului Huedin.
Nr. 38/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:   2
Consilieri care nu au votat: 1
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………
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R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Inţelegerii de Cooperare între 

Oraşul Huedin – Romania şi Oraşul Novoselytsya – 
Ucraina

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Având în vedere necesitatea realizării obiectivelor 
strategiei de dezvoltare economico- socială , cultura-
lă şi protecţiei mediului, a oraşului Huedin, prin ex-
tinderea colaborării şi asocierii cu autorităţi publice 
locale din Europa, prin promovarea unor proiecte şi 
programe de investiţii care să asigure integrarea în 
procesul de dezvoltare regională.

Tinând seama de scrisoarea de intenţie înregistra-
tă sub 4807/2014 transmisă de Primaria orasului 
Huedin către ofi cialităţile din oraşul Novoselytsa , 
privind stabilirea unor legături de înfrăţire între ora-
şul Huedin şi oraşul Novoselytsa – Ucraina, prin 
semnarea unei Inţelegeri de Cooperare care să stabi-
lească caracteristicile generale ale unei colaborări 
viitoare.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
9612/12.12.2014 privind aprobarea întelegerii de Co-
laborare între oraşul Huedin – România şi oraşul No-
voselytsya – Ucraina transmis spre avizare Ministe-
rului Afacerilor Externe.

Având în vedere Avizul conform , favorabil înche-
ierii documentului de cooperare al Ministerului Afa-
cerilor Externe prin adresa nr. H2-1/316/2015, cu 
modifi cări la proiectul de colaborare avizat de comi-
sia pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, fami-
lie, copii, tineret şi sport.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
1487/2015 înaintat de primar ş iavizat de comisia 
pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, 
copii, tineret şi sport la şedinţa din data de 23.02.2015.

Luînd în considerare prevederile art. 41 din Legea 
nr. 590/2003, privind tratatele, art. 14, 15, 16 din Le-
gea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, mo-
difi cată cu Legea nr. 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1 Se aprobă Inţelegerea de Cooperare între 

Oraşul Huedin – Romania şi Oraşul Novoselytsya – 
Ucraina, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Primarul orasului Huedin.
Nr. 39/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:   2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cuantumul total al burselor şco-

lare, pentru anul bugetar 2015 la Liceul Tehnologic 
Vladeasa Huedin şi Liceul Teoretic Ocatavian Goga 
Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Având în vedere adresa nr. 270/02.02.2015 inre-
gistrată sub nr. 753/03.02.2015 înaintată de Liceul 
Tehnologic Vlădeasa Huedin, privind aprobarea cri-
teriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat pentru elevii din 
cadrul Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin, şi Lice-
ul Teoretic Octavian Goga Huedin, respectiv refera-
tul nr. 1498/23.02.2015 privind defalcarea sumei 
destinată plăţii burselor elevilor, înaintat de direcţia 
economică din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
1513/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, 
copii, tineret şi sport la şedinţa din data de 23.02.2015.

Luând în considerare prevederile art.3, 4 din Ordi-
nul 5576 /2011 respectiv art. 36 ,alin.1, 2, lit. b,b alin.4, 
lit.a, alin.6, lit.a.1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 

Administratiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 
286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă cuantumul total al burselor şcola-

re, pentru anul bugetar 2015, în sumă de 30.000 lei, 
defalcat pe:

1. Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin 17.000 
lei

2. Liceul Teoretic Ocatavian Goga Huedin  
 13.000 lei

Art.2 Se aprobă acordarea pe anul 2015 a burselor 
şcolare pentru elevii Liceului Tehnologic Vladeasa 
Huedin şi elevii Liceului Teoretic Ocatavian Goga 
Huedin astfel:

- Bursă socială   30 lei
- Bursă de performanţă   50 lei
- Bursă de merit   40 lei
- Bursă de studiu   35 lei
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-

râri se încredinţează Liceul Teoretic O.Goga Huedin, 
Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin şi Directia eco-
nomica din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 40/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:   2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

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

vacant de medic în specialitatea psihiatrie în cadrul 
Spitalului Orăşenesc Huedin.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Având în vedere adresa nr. 1015/24.02.2015 înain-
tată de Spitalul Orăşenesc Huedin, înregistrată sub 
nr.1594/24.02.2015, prin care solicită aprobarea 
scoaterii la concurs a unui post vacant în specialita-
tea psihiatrie, post vacant pe perioada nedetermina-
tă ( pozitia 133 din Statul de Functii) in cadrul com-
partimentului de Psihiatrie Cronici, şi ţinând seama 
de Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 
3/24.02.2015 al Spitalului Orăşenesc Huedin, re-
spectiv referatul nr.1595/24.02.2015 înaintat de 
compartimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de prevederile H.G.849/2012 pri-
vind ocuparea posturilor vacante după data de 1 ia-
nuarie 2012 în cadrul unităţilor din sistemul sanitar, 
şi luând în considerare Hotărârea nr. 2 din 11.02.2015 
a Consiliului de Administraţie al Spitalului orăşe-
nesc Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
1596/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate la şedinţa 
din data de 27.02.2015.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, 
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sa-
nitare Publice pentru care se transferă Managenen-
tul 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 modifi cată prin O.U.G 
48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi compe-
tenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice că-
tre Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordi-
nul 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, modifi ca-
tă cu Legea 286/2006.

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

vacant de medic în specialitatea psihiatrie, pe peri-
oada nedeterminată, (poziţia 133 din Statul de Func-
ţii) în cadrul Compartimentului de Psihiatrie Cro-
nici al Spitalului Orăşenesc Huedin.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-

râri se încredinţează Spitalul orăşenesc Huedin.
Nr. 41/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:   2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS……………………………

R O M A N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modifi carea prin Act Adiţional 

a art. 16 din Contractul de de delegare a gestiunii ser-
viciului public de alimentare cu energie termică, 
aprobat prin Hotărârea nr. 8/30.01.2015

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordina-
ră din data de 27.02.2015.

Având în vedere adresa nr. 398/2015 înaintată de 
Comisia de organizare a licitaţiei privind delegarea 
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie 
termică produsă centralizat, transportul, distribuţia 
şi funrizarea energiei termice produsă centralizat în 
oraşul Huedin, privind desemnarea ofertei câştigă-
toare, Procesul Verbal nr. 9871/19.12.2014 al comisi-
ei de organizare a licitaţiei, Procesul Verbal nr. 
9919/22.12.2014, pentru stabilirea punctajului ofer-
telor depuse, Procesele Verbale de negociere directă 
nr. 996/29.12.2014, respectiv 997/29.12.2014, şi Ra-
portul de evaluare nr. 10012/30.12.2014, prin care a 
fost desemnată oferta câştigătoare depusă de SC 
PAULOWNIA GREENE INTERNAŢIONAL.

Luând în considerare adresa nr. 1672/25.02.2015 
înaintată de comisia de organizare a licitaţiei, pri-
vind delegarea gestiunii serviciului public de alimen-
tare cu energie termică produsă centralizat, trans-
portul, distribuţia şi funrizarea energiei termice pro-
dusă centralizat în oraşul Huedin, privind propune-
rea de corectare a unei erori materiale şi modifi carea 
prin act adiţional a preţului /tarif unic /Gcal la un 
cuantum de 189,32 lei fără TVA, ( cu TVA 234,76 lei) 
conform ofertei depusă de SC PAULOWNIA GREE-
NE INTERNAŢIONAL, si a Procesului Verbal nr. 
9919/22.12.2014, respectiv a Raportului de Evaluare 
nr. 10012/30.12.2014.

Ţinând seama de Regulamentul Serviciului public 
de alimentare cu energie termică a oraşului Huedin, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2014, 
a Caietului de Sarcini al Serviciului public de ali-
mentare cu energie termică, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 85/2014.

Având in vedere proiectul de hotărâre nr. 
1673/2015 înaintat de primar ş iavizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedintaţ 
din data de 27.02.2015.

Luând în considerare prevederile art. 38 din Pro-
cedura privind organizarea, derularea şi atribuirea 
Contractelor de delegare a gestiunii serviciului pu-
blic de alimentare cu energie termică, aprobată prin 
H.C.L nr. 110/2014, 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 14 
şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Pu-
blice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă modifi carea prin Act Adiţional 

art. 16 din Contractul de de delegare a gestiunii servi-
ciului public de alimentare cu energie termică, apro-
bat prin Hotărârea nr. 8/30.01.2015 astfel:

,,Art.16. Preţul/tariful unic la serviciile delegate la 
data semnării prezentului contract este de 189,32 lei 
fără TVA(+ TVA 24% 45,44 lei), rezultând un preţ/
tarif fi nal de 234, 76 lei,,

Art.2 Se aprobă modelul Actului Adiţional con-
form modifi cărilor prevăzute la art. 1 cf. anexei la 
prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează direcţia economică din cadrul 
Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 42/27.02.2015
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi:   2
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela  Cozea Dan
LS………………………



Un masterand clujean a construit imprimante 3D, 
cu care vrea să realizeze o proteză pentru mână

Un masterand din 
Cluj-Napoca a con-

struit trei imprimante 3D 
cu care vrea să realizeze o 
proteză din plastic pentru 
mână, la un preţ cât mai 
mic. El a făcut deja un pro-
totip, care trebuie îmbună-
tăţit, iar apoi vrea să vândă 
protezele atât în România, 
cât şi în foste sau actuale 
zone de conflict.

Eugen Guţiu are 27 de ani 
şi este masterand al Univer-
sităţii Tehnice din Cluj-Na-
poca (UTCN), fi ind pasionat 
de mic de tehnică şi inovaţie. 
El a reuşit să construiască, de 
la zero, trei imprimante 3D 
cu care printează diverse 
obiecte din plastic.

„Imprimanta 3D printează 
obiecte din plastic strat cu 
strat, fi ecare strat măsurând 
0,25 milimetri. Se face întâi 
exteriorul, după care se um-
ple interiorul. Construirea 
primei imprimante a durat 
şase luni, a fost mai compli-
cată calibrarea, iar la celelal-
te a durat mai puţin. Piesele 
le-am comandat din Hong 
Kong şi China, modelul fi ind 
luat de pe un site specializat. 
Am construit imprimantele 
de la zero. Cu aceste impri-
mante vreau să aduc ceva 
nou pe piaţă, să fac lumea să 
înţeleagă că există ceva mai 
bun decât un strung sau o fre-
ză. Se pot printa piese com-
plexe din plastic la un preţ 
redus, cum ar fi  jucării, lo-
go-uri pentru fi rme, vaze de 
fl ori, mici obiecte decorative 
din plastic, suporturi pentru 
cărţi de vizită”, explică Guţiu.

Imprimanta are o cutie cu 
soft-ul, apoi vine partea de 
alimentare, compusă din do-
uă surse de calculator, cinci 
motoare de mici dimensiuni, 
cabluri, curele de precizie, o 
placă având o rezistenţă care 
se încălzeşte la peste 100 de 
grade şi unde, practic, se 
printează produsele de plas-

tic. De asemenea, ea dispune 
de un mic ecran unde se afi -
şează informaţii legate de 
procesul de producţie, tem-
peratura, viteza şi durata 
procesului de realizare a pro-
dusului. Pe placă pot intra câ-
te şase obiecte de mici di-
mensiuni.

Eugen Guţiu vrea ca, până 
la sfârşitul anului, să ajungă 
la construirea a 15-16 impri-
mante 3D, de două tipuri, u-
nele mai mici, cu care poate 
să realizeze diverse obiecte 
din plastic, cu lăţime de 18 
centimetri şi o înălţime de 10 
centimetri, şi altele mai mari, 
capabile să printeze obiecte 
de 45 de centimetri înălţime 
şi maximum 19 centimetri 
lăţime.

„Imprimanta mare are o 
rezoluţie de 40 de microni, 
ceea ce înseamnă o precizie 
foarte mare. Materia primă 
folosită – plasticul – este 
adusă din Lituania”, spune 
clujeanul.

Visul lui este să realizeze, 
peste doi ani, o proteză de 
mână pentru persoane inva-
lide, care va trebui brevetată 
şi pentru care a realizat un 
prototip. Speră ca proteza să 
o poată vinde la un preţ cât 
mai mic, de circa 800 de lei, 
astfel încât persoanele care 
şi-au pierdut o mână să îşi 
poată permite să o cumpere. 
Preţul estimat este jumătate 
din cel practicat acum pe pia-
ţă pentru o astfel de proteză.

„Eu fac proiectarea pe cal-
culator în 3D şi printarea 
produselor. Proiectarea pro-
totipului a durat două luni, 
iar printarea şi asamblarea 
câte trei săptămâni. Scopul 
este să mişcăm fi ecare deget 
şi fi ecare articulaţie cu un 
inel, iar la o rotaţie completă 
efectuată cu cealaltă mână 
validă să se închidă articula-
ţia, astfel încât mâna artifi ci-
ală să poată fi  folosită ca una 
normală, la treburi casnice, 
la prins o cană, la ridicat di-

verse obiecte până la o greu-
tate de 50 de kilograme. A-
ceasta este varianta mai ief-
tină. Avem o altă variantă, 
mai scumpă, cu senzori mio-
electrici, de pe braţ, unde 
sunt şapte grupe de muşchi, 
de care se pot lega aceşti sen-
zori”, explică Eugen Guţiu.

Prototipul de proteză are 
în componenţă plastic alb 
pentru antebraţ şi palmă, ro-
şu pentru degete şi galben 
pentru ultima falangă, care 
conţine şi unghia.

„Am folosit ce plastic am 
găsit şi am scos la impriman-
ta 3D fi ecare bucăţică com-
ponentă. Vor veni pe produ-
sul fi nal mai multe gadgeturi, 
dar deocamdată totul e se-
cret. Poate va rămâne prote-
za aşa colorată, de ce să fi e 
toată lumea la fel? Dacă e 
vorba de proteza mâinii unui 
copil, de exemplu, de ce să nu 
fi e colorată, de ce să nu fi e di-
ferită?”, spune masterandul.

El îşi propune ca, până la 
sfârşitul acestui an, să fi nali-
zeze o proteză mai simplă, în 
condiţiile în care întâmpină 
unele difi cultăţi tehnice, dar 
are nevoie de doi ani pentru 
fi nalizarea prototipului de 
proteză mai scumpă, cu sen-
zori mioelectrici şi motoraşe, 
din cauza lipsei banilor.

„Totul se rezumă la bani, la 
fi nanţarea unui astfel de pro-
iect. Pentru prototipul mai 
ieftin, mai avem nişte proble-
me tehnice de rezolvat, astfel 
că am putea fi naliza o astfel 
de mână artifi cială până la 
sfârşitul acestui an. Pentru 
varianta mai scumpă, ar tre-
bui cumpărate motoraşe ne-

cesare sistemului de control 
al mâinii, care costă, în total, 
mii de euro. Asta ar duce şi la 
costuri mari ale protezei, de 
aceea m-am gândit să concep 
un motoraş nou, inovator, a 
cărui proiectare şi realizare 
durează, dar am reduce cos-
turile fi nale”, spune el.

Clujeanul se gândeşte să 
îşi vândă proteza, după fi nali-
zare, atât în România, per-
soanelor care au avut acci-
dente de muncă şi şi-au pier-
dut o mână, dar şi în străină-
tate.

„Ar fi  o variantă să expor-
tăm aceste proteze, de aceea 
încercăm să obţinem un preţ 
cât mai mic de realizare, în 
special în ţări unde au fost sau 
sunt zone de confl ict şi unde 
sunt persoane invalide, care 
şi-au pierdut o mână în urma 
exploziei unei mine, de exem-
plu”, menţionează Guţiu.

Până la realizarea protezei 
pentru mână, Eugen Guţiu 
profi tă de luna martie pentru 
a realiza şi vinde mărţişoare 
3D cu trei lei bucata, dar are 
şi alte comenzi de produse.

Durata de execuţie a unei 
vaze cu o înălţime de 20 de 
centimetri este de 17 ore, iar 
a unui mărţişor tridimensio-
nal de circa 18 minute.

„Am o comandă pentru di-
nozauri din plastic, la 160 de 
lei bucata, vaze de fl ori, dar şi 
suporturi pentru cărţi de vi-
zită, la 45 de lei bucata”, spu-
ne Eugen Guţiu.

Prezentarea celor trei im-
primante 3D a avut loc la In-
cubatorul de Afaceri din Par-
cul Industrial Tetarom I din 
Cluj-Napoca.  (Mediafax)
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