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Specialiştii în agricultură 
ne îndeamnă la optimism

La Huedin, se vor aplica 
taxe locale actualizate 

la rata inflaţiei

Din martie, vom plăti parţial 
unele servicii din spitale

În sedinţa Consiliului Local Huedin 
din data de 3 ianuarie 2013, s-a anulat 
Hotărârea 167 din 20 decembrie 2012 
cu privirea la nivelul impozitelor si ta-
xelor locale din 2013, prin care ele se 
păstrau la acelasi nivel, pana la noi re-
glementări.

Consiliul Local a luat act de Hotărâ-
rea Guvernului 1309/27 decembrie 
2012, publicată în Monitorul Ofi cial 
din 28 decembrie 2012 şi, prin Hotărâ-
rea de consiliu local nr. 1 din 3 ianuarie 
2013, a actualizat cu 16 % taxele pe clă-
diri şi terenuri la rata infl aţiei de pe ul-
timii 3 ani, stabilită de Institutul Naţi-
onal de Statistică, potrivit Legii Finan-
ţelor publice.

Pe lângă faptul că actualizarea s-a fă-
cut în funcţie de rata infl aţiei, Consiliul 
local nu a mai mărit taxele şi impozite-
le locale până la 20 %, cât permite le-
gea. Consiliul Local nu a făcut acest lu-
cru, ţinând cont de nivelul redus al co-
lectării taxelor locale. Accentul cade pe 
diminuarea acestor venituri, de exem-
plu, taxa pe parcări auto fi ind redusă de 
la 120 de lei la 90 de lei pe an.

În acest sens, se încearcă un control 
mai strict la piaţă şi la târg pentru a 
creşte gradul de colectare a veniturilor 
la bugetul local.

Pacienţii care se internează vor plăti, 
din martie, parţial unele servicii medica-
le. Sumele plătite ar urma să fi e modice.

Din luna martie, Ministerul Sănătăţii 
introduce coplata în sistemul sanitar. 
Aceasta înseamnă că pacienţii vor plăti 
nişte sume modice dar numai dacă se 
internează. Potrivit Biroului de Presă al 
Ministerului Sănătăţii, legislaţia în vi-
goare prevede implementarea mecanis-
mului de coplată, conform Legii 
220/2011 privind modifi carea Legii 
95/2006.

„Această prevedere a făcut parte din 
condiţionalităţile discutate şi stabilite 
cu organismele internaţionale (FMI, 
BM şi CE), încă din anii precedenţi.

În acest context, la propunerea Mi-
nisterului Sănătăţii, FMI a acceptat in-
troducerea unei coplăţi modice doar la 
nivelul spitalului, ca mecanism de con-
trol al internărilor nejustifi cate, fi ctive 
şi a raportărilor false”, au declarat re-
prezentanţii Ministerului Sănătăţii.

Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătă-
ţii a afi rmat că sistemul de coplată se re-
feră numai la cazurile externate. G. D.

Anul acesta agricol ar putea fi 
unul foarte bun dacă se îndepli-
nesc estimările meteorologilor cu 
privire la precipitaţii, deficitul de 
apă din sol nereprezentând „un ca-
păt de lume” potrivit specialiştilor.

„În Cluj am avut noroc că era 
aşezat un strat de zăpadă când 
s-au înregistrat temperaturile mi-
nime. Culturile nu sunt afectate la 
această dată, iar dacă vor veni 
precipitaţii, aşa cum estimează 
cei de la Institutul de Meteorolo-
gie, nu vor apărea probleme”, ex-
plică Iuliu Suătean, şef serviciu în 
cadrul Direcţiei pentru Agricul-
tură a Judeţului (DAJ) Cluj.

Potrivit lui Ioan Rotar, prorec-
tor al Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară 
(USAMV) Cluj-Napoca, feneome-
nul de secetă nu este o noutate în 
ţara noastră, agricultorii având o 
serie de modalităţi de a o domoli.

„Deşi se înregistrează în deficit 
important de apă în sol, nu trebu-
ie să fim pesimişti! Sunt o serie de 
lucrări care se pot face pentru 
păstrarea apei în sol. De aseme-
nea, sunt soiuri de plante mai re-
zistente la condiţii de secetă. În 
plus, din observaţiile noastre, în 
această toamnă-iarnă a fost sufi-
cientă apă la rădăcina cerealelor 
astfel încât să permită germina-
rea. Totodată nu au fost îngheţuri 
fără zăpadă care să afecteze plan-
tele”, declară Rotar.

În 2012, pierderile au ajuns şi 
până la 60% pe cultură

Pierderile cauzate de secetă în ma-
joritatea sectoarelor agricole sau fost 
în 2012 în jur de 20%, dar au fost une-
le culturi unde producţia a scăzut cu 
până la 60%, iar altele n-au fost afec-
tate deloc, potrivit datelor centrali-
zate de Ministerul Agriculturii.

Cele mai afectate au fost culturile 
de porumb, care s-au extins la nive-
lul judeţului Cluj pe suprafeţe care 
au cumulat peste 45.000 de ha. Pro-
ducţia de porumb din 2012 a totali-
zat la nivel naţional circa 4,7 milioa-
ne de tone, în scădere cu 60% faţă de 
nivelul de aproximativ 11,7 milioane 
de tone înregistrat în 2010. 
 Angelica T. CÎMPAN

Hotărârile Consiliului Local Huedin 
din luna ianuarie 2013, în paginile 2, 6 şi 7
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, pre-
cum şi pentru amenzile aplicabile în anul 2013.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa de indata din 
data de 03.01.2013.

Având în vedere referatul nr. 21809/2012 înaintat de ser-
viciul impozite şi taxe locale, privind

aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local nr. 
167/2012, cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pe anul 2013, respectiv aprobarea nivelurilor pentru valorile 
imozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul 2013.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 1/03.01.2013 in-
aintat de primar şi avizat de comisia economica, la şedinţa 
din data de 03.01.2013.

Luând în considerare prevederile HG nr. 1309/2012, Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modifi carile la zi , OG nr. 
92/ 2003 priivnd Codul de procedura fi scala cat si art. 36, 
alin.l, 2, lit.b, alin 4.,lit.c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Ad-
ministraţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

167/2012, cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pe anul 2013.

Art.2.Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, im-
pozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum 
şi pentru amenzile aplicabile în anul 2013, conform anexei la 
prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează directia economică şi compartimentul impozite 
şi taxe locale din cadrul Primăriei Huedin.
Nr1/03.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru:  15
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind acoperirea defi nitivă a defi citului în sumă de 

1.880.151,10 lei la Sectiunea de Dezvoltare din ,, Excedentul 
anilor precedenţi “

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa de îndată din 
data de 09.01.2013.

Având în vedere Ordinul Ministrului Finantelor nr. 
1720/17.12.2012, cu privire la aprobarea Normelor tehnice 
pentru inchirierea exercitiului bugetar pe anul 2012, 
art.80,alin.2 si art.84 din legea nr. 273/2006 privind fi nantele 
publice locale cu modifi carile si completarile ulterioare,, re-
spectiv referatul nr. 172/08.01.2013 înaintat de direcţia eco-
nomică din cadrul Primăriei Huedin, arătând că în cursul 
anului 2012 s-au efectuat şi achitat investiţii din ,, Exceden-
tul anilor precedenţi, în sumă totală de 1.880.151,10 lei.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 173/2013 inain-
tat de primar şi avizat de comisia economic la şedinţa din da-
ta de 09.01.2013.

Luând în considerare prevederile Legii nr. art. 36, alin. 1,2, 
lit.b, alin.4, lit.a şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Adminis-
traţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă acoperirea defi nitivă a defi citului în sumă 

de 1.880.151,10 lei la Sectiunea de Dezvoltare din ,, Exceden-
tul anilor precedenţi “.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează directia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr.2/09.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe secţiu-

nea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a oraşului Hue-
din la data de 31.12.2012

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013

Având în vedere informarea privind execuţia bugetară la 
data de 31.12.2013, întocmită în conformitate cu prevederile 
art.49, pct.12 din Legea nr. 273/2006, privind fi nantele publi-
ce locale cu modifi cările şi completarile ulterioare, respectiv 
referatul nr493/17.01.2013 înaintat de direcţia economică 
din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea 
contului de execuţie bugetară pe secţiunea de funcţionare şi 
secţiunea de dezvoltare a oraşului Huedin, la data de 
31.12.2012.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 498/2013 înain-
tat de primar şi avizat de comisia economică la şedinta din 
data de 21.01.2013.

Luând în considerare prevederile art. 49, pct.12 din Legea 
nr. 273/2006 privind fi nanţele publice locale, respectiv art. 36 
,alin.1, 2, lit.a,b alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 
Administratiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Contul de execuţie bugetară pe secţiunea 

de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a oraşului Huedin la 
data de 31.12.2012, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr.3/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului sumelor destinate subven-

ţionării chiriei locuinţelor sociale, respectiv a diferentei până 
la valoarea nominală aferenta chiriilor locuinţelor sociale

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013

Având în vedere Hotararea Consiliului Locale nr. 174/20.12.2012, 
prin care s-a aprobat subvenţionarea chiriei locuinţelor sociale şi a 
situaţiei privind justifi carea sumelor necesare pentru acoperirea de 
la bugetul local a diferenti până la valoarea niminală a chiriei aferen-
tă locuinţelor sociale, respectiv referatul nr. 551/19.01.2013 înaintat 
de compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 574/2013 
înaintat de primar şi avizat de comisia economică la şedinta 
din data de 21.01.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 31 alin.1 din OUG nr. 
40/1999 privind protecţia chiriaşilor, stabilirea chiriei pentru 
spaţiile cu destinaţia de locuinţe, art.44 din Legea nr. 114/1996 
Legea locuinţei, art.25 din H.G nr. 1275/2000 pentru aprobarea 
normelor metodologice la Legea locuintei , respectiv art.36 , 
alin.1,2, lit.c, d, alin.6, lit.a, pct.17 şi art. 45 din legea nr. 215/2001 
a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă cuantumul sumelor destinate subvenţio-

nării chiriei locuinţelor sociale, respectiv a diferenţei până la 
valoarea nominală aferentă chiriei locuinţelor sociale şi a lo-
cuinţelor de necesitate, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează direcţia economică si biroul de gospodărie co-
munală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 4 /25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea includerii în domeniul privat al orasului 

Huedin, a ansamblului de locuinte A.N.L
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 25.01.2013
Având în vedere adresa nr. 15829/2013, a Agenţiei Natio-

nale Pentru Locuinte , prin care se comunică valorile investi-
tiilor celor 2 Ansambluri de locuinte A.N.L realizate în orasul 
Huedin, respectiv Str. Gheorghe Doja şi Aleea 1Mmai, Proto-
colul de predare – primire a celor două investiţii A.N.L. nr. 
1134/2011 , cat si referatul nr. 552/2013 inaintat de comparti-
mentul de gospodarie comunala si locativa.

Luand in considerare proiectul de hotărâre nr. 590/2013 
inaintat de primar şi avizat de comisia economica la şedinta 
din data de 21.01.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 8, alin.2 din legea nr. 
152/1998 privind infi intarea ANL, art.7,alin.6 din Legea nr. 
114/1996, Legea nr. 213/1998 , 36, alin. 1, 2, 6, lit. b,d, alin.4, 
lit.e, alin.6, lit.a, pct.17, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Ad-
ministraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
 Art. 1 Se aprobă includerea in domeniul privat al orasului 

Huedin, ansamblul de locuinte A.N.L situat în str. Gheorghe 
Doja nr. 7, cu o valoare de investiţie de 1.301.544,67 lei cu TVA.

 Art.2. Se aproba includerea in domeniul privat al orasului 
Huedin, ansamblul de locuinte A.N.L din str. Aleea 1 Mai , cu 
o valoare totala de 5.892.753,33 lei cu TVA astfel :

Bloc nr. 1  1.471.801,45 lei
Bloc nr. 2 .   1.473.479,30 lei
Bloc nr. 3  1.475.472,88 lei
Bloc nr. 4  1.471.999,70 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-

credinţează direcţia economică si biroul de gospodărie co-
munală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 5/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi carii tarifelor aprobate prin 

H.C.L nr. 173/2012 pentru infi intarea, organizarea si exploa-
tarea spaţiilor destinate parcărilor auto

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Având în vedere referatul nr. 488/2013 înaintat de dl. con-
silier Dezsi Norbert privind aprobarea modifi cării tarifelor 
pentru încheierea abonamentelor la parcările de reşedinţa şi 
parcările publice în oraşul Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 562/2013 înain-
tat de primar şi avizat de comisia de urbanism la sedinta din 
data de 21.01.2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modifi carea tarifelor din anexa la Regula-

mentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
173/2012, pentru înfi inţarea, organizarea şi exploatarea spa-
ţiilor destinate parcărilor auto în oraşul Huedin, conform 
anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încre-
dinţează compartimentul UAT din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 6/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi carii contractului de inchiriere 

nr. 2867/2012 a SC Mega Prest SRL, si calcularea chiriei la 
tariful de 0,8 lei/mp/zi

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Având în vedere referatul nr. 487/2012 înaintat de inspector 
Handraluca Mircea, privind efectuarea unor moodifi cări care 
vizează suprafaţa şi chiria pentru ocuparea domeniului public, 
pentru o constructie sezonieră demontabilă aparţinand SC 
Mega Prest SRL ( contractul nr. 2867/ 27.03.2012), în incinta 
imobilului fostei Policlinici din P.ţa Victoriei nr. 6 – 8, amplasa-
ment inchiriat anterior de Spitalul Orasenesc Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 536/2013 inain-
tat de primar şi avizat de comisia de urbansim la şedinţa din 
data de 21.01.2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modifi carea contractului de închiriere nr. 

2867/2012 a SC Mega Prest SRL Cluj Napoca, str. Aleea Me-
ziad nr. 3/36, în sensul modifi cării suprafeţei de la 10 mp, la 
suprafata reală de 4 mp şi calcularea chiriei conform H.C.L 
nr. 1/2013 la tariful de 0,8 lei /mp/zi.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează compartimentul de gospodarie comunala si loca-
tiva si biroul UAT din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 7/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 

66/2010, respectiv concesionarea directă către SC Compania de 
Apă Someş SA, a unui amplasament în suprafaţa de 515 mp, pe 
str. B.N.Antal fn, în vederea construirii unui sediu administrativ

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Tinand seama de Contractul de Concesiune a Serviciului 
de alimentare cu apă şi canalizare a oraşului Huedin, încheiat 
cu SC Compania de Apă Somes SA Cluj.

Având în vedere adresa nr. 31/2013 înaintată de SC Compa-
nia de Apă Someş SA – Sucursala Huedin, pentru schimbarea 
amplasamentului aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 66/27.05.2010 privind concesionarea terenului situat 

Hotărârile Consiliului Local Huedin

Continuarea în pagina 6
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Autorităţile locale care în-
registrează arierate la 31 ia-
nuarie 2013 vor fi  obligate să 
reducă volumul datoriilor cu 
cel puţin 85% în termen de 
două luni, până la 31 martie, 
în caz contrar Trezoreria ur-
mând să limiteze plăţile care 
pot fi  efectuate din contul 
acestora.

Unităţile teritoriale ale 
Trezoreriei vor fi  autorizate în 
acest caz să nu opereze plăţi 
din conturile unităţilor/sub-
diviziunilor administrativ-te-
ritoriale şi instituţiilor de 
subordonare locală, cu excep-
ţia plăţilor pentru achitarea 
drepturilor salariale şi a con-
tribuţiilor aferente acestora, 
pentru stingerea arieratelor, 
precum şi pentru achitarea 
cheltuielilor cu hrana persoa-
nelor din instituţiile de asis-
tenţă socială şi a celor din in-
stituţiile de sănătate, relevă 
un proiect de ordonanţă de 
urgenţă obţinut de Mediafax.

Administraţia locală va 
avea însă posibilitatea să se 

împrumute din Trezorerie cu 
suma necesară achitării arie-
ratelor, dar cu obligaţia de a 
începe rambursarea, în tran-
şe lunare egale, în luna ime-
diat următoare după contrac-
tarea împrumutului.

Unităţile teritoriale ale 
Trezoreriei vor fi  autorizate 
în acest caz să nu opereze 
plăţi din conturile unităţilor/
subdiviziunilor administra-
tiv-teritoriale şi instituţiilor 
de subordonare locală, cu ex-
cepţia plăţilor pentru achita-
rea drepturilor salariale şi a 
contribuţiilor aferente aces-
tora, pentru stingerea ariera-
telor, precum şi pentru achi-
tarea cheltuielilor cu hrana 
persoanelor din instituţiile 
de asistenţă socială şi a celor 
din instituţiile de sănătate, 
relevă un proiect de ordonan-
ţă de urgenţă obţinut de Me-
diafax.

Arieratele reprezintă acele 
plăţi restante cu o vechime 
mai mare de 90 de zile.

„Prin excepţie de la preve-

derile din Legea nr. 273/2006 
privind fi nanţele publice lo-
cale, ordonatorii de credite ai 
bugetelor locale ale unităţi-
lor/subdiviziunilor adminis-
trativ-teritoriale şi ai institu-
ţiilor publice de subordonare 
locală, care înregistrează ari-
erate la data de 31 ianuarie 
2013 au obligaţia diminuării 
volumului acestora cu cel pu-
ţin 85%, până la data de 31 
martie 2013. Nu se iau în con-
siderare arieratele afl ate în 
litigiu. În cazul nerespectării 
prevederilor, unităţile terito-
riale ale Trezoreriei Statului 
sunt autorizate să nu opereze 
plăţi din conturile unităţilor/
subdiviziunilor administra-
tiv-teritoriale şi instituţiilor 
de subordonare locală, cu ex-
cepţia plăţilor pentru achita-
rea drepturilor salariale şi a 
contribuţiilor aferente aces-
tora, pentru stingerea ariera-
telor, precum şi pentru achi-
tarea cheltuielilor cu hrana 
persoanelor din instituţiile 
de asistenţă socială şi a celor 

din instituţiile de sănătate”, 
se arată în document.

După diminuarea volumu-
lui arieratelor până la nivelul 
prevăzut, ordonatorilor de 
credite ai bugetelor locale ale 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale şi ai 
instituţiilor publice de sub-
ordonare locală li se vor apli-
ca regulile de plată a datorii-
lor prevăzute în Legea fi nan-
ţelor publice locale, până la 

achitarea integrală a ariera-
telor.

Astfel, autorităţile locale 
vor fi  obligate, după reduce-
rea volumului de arierate cu 
85% în maximum două luni, 
să diminueze lunar volumul 
datoriilor cu cel puţin 3%-5%, 
calculat la soldul lunii anteri-
oare, sub sancţiunea sistării 
fondurilor centrale din impo-
zitul pe venit şi din alte surse 
bugetare.

Autorităţile locale vor fi obligate să reducă arieratele cu minim 85% în două luni

Guvernul a promis Fondu-
lui Monetar Internaţional că 
se va asigura că primăriile cu 
datorii vor majora taxele lo-
cale în raport cu evoluţia in-
fl aţiei din ultimii trei ani 
(16%), angajamentul fi ind in-
clus în scrisoarea de intenţie 
convenită cu Fondul ca o mă-
sură de a evita acumularea 
unor noi arierate.

Angajamentul a fost asu-
mat în contextul în care Exe-
cutivul a emis deja o ordonan-
ţă în acest sens, dar şi după ce 
autorităţile guvernamentale 
au explicat în repetate rânduri 
că nu Guvernul impune creş-
terea taxelor locale, ci că 
aceasta decizie rămâne la lati-
tudinea primarilor.

„Pentru a preveni viitoare 
arierate, ne vom asigura că 
autorităţile locale cu ariera-
te cel puţin vor creşte ratele 
de taxare pe proprietate în 
acord cu infl aţia”, este pro-
misiunea Guvernului inclu-
să în documentul convenit 
cu Fondul Monetar Interna-
ţional (FMI) şi obţinut de 
Mediafax.

În luna decembrie 2012, 
Guvernul a emis o hotărâre 
conform căreia nivelul taxe-
lor locale prevăzute în grilă 
creşte în 2013 cu 16,05%, ca 
urmare a indexării cu rata in-
fl aţiei pe ultimii trei ani.

Premierul Victor Ponta 
declara atunci că Guvernul 
nu face decât să comunice 
autorităţilor locale rata cu-
mulată a infl aţiei, dar nu poa-

te decide nivelul taxelor, 
acesta fi ind atributul consili-
ilor locale, care pot decide o 
creştere sau o scădere într-o 
marjă de 20%.

Ponta a mai afi rmat atunci 
că nu va publica în Monitorul 
Ofi cial hotărârea de guvern 
privind indexarea taxelor lo-
cale până nu se va înţelege 
foarte clar că nu Guvernul es-
te cel care măreşte aceste ta-

xe şi că actualizarea cu rata 
infl aţiei se poate face doar de 
către autorităţile locale, dacă 
acestea doresc.

Hotărârea de guvern pen-
tru indexarea taxelor locale a 
fost însă publicată în Moni-
tor la sfârşitul anului trecut 
fără alte prevederi explicati-
ve, iar premierul a atenţionat 
că aceste taxe reprezintă o 
sursă de venituri a adminis-
traţiei locale, deoarece pri-
marii care nu majorează ta-
xele nu vor primi în compen-
saţie bani din bugetul central.

Ulterior, în ianuarie, Gu-
vernul a adoptat o ordonanţă 
care stabileşte că, pentru 
acest an, autorităţile locale 
pot adopta hotărâri prin care 
taxele locale sunt menţinute 
la nivelul de anul trecut, fără 
să fi e indexate.

La scurt timp însă, Guver-
nul a emis o nouă ordonanţă 
care obligă primăriile cu ari-
erate să majoreze taxele loca-
le, dacă acestea au hotărât 
deja că nu le vor creşte.

Arieratele reprezintă acele 
plăţi restante cu o vechime 

mai mare de 90 de zile, iar 
numărul primăriilor care nu 
înregistrează astfel de datorii 
este extrem de mic.

Această ultimă ordonanţă 
aprobată de Guvern stabileş-
te că autorităţile locale pot 
menţine taxele la nivel de 
anul trecut, fără să le indexe-
ze cu infl aţia, doar dacă nu au 
înregistrat arierate la 31 de-
cembrie 2012.

Mai mult, Guvernul stabi-
leşte că autorităţile locale ca-
re au adoptat deja hotărâri 
pentru menţinerea taxelor 
locale la nivelul din 2012 şi 
nu îndeplinesc această con-
diţie a lipsei arieratelor tre-
buie să adopte, în procedură 
de urgenţă, noi hotărâri prin 
care să indexeze taxele, im-
pozitele şi amenzile înce-
pând cu 1 februarie, conform 
hotărârii emise de Guvern 
anul trecut.

Persoanele fi zice care au 
achitat deja taxele locale ne-
majorate sunt obligate să 
achite integral, până la 30 
septembrie, diferenţa rezul-
tată din indexare.

Guvernul a promis FMI că se va asigura că primăriile 
cu datorii vor majora taxele locale cu 16%
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Ministrul Muncii Mariana 
Câmpeanu a declarat, într-un 
interviu pentru Mediafax, că 
bugetul pe 2013 asigură plata 
pensiilor şi salariilor celor 
care depind de minister, dar 
„orice se poate întâmpla în 
lumea asta” şi de aceea nu se 
pot da garanţii deşi Guvernul 
are un buget de dezvoltare, 
nu de criză. „Ziarul Popular” 
publică în continuare cele 
mai semnifi cative fragmjente 
din acest interviu.

Reporter: – Analiştii 
economici spun că 2013 va 
fi  un an al crizei. Puteţi da 
asigurări că în acest an 
există fonduri pentru 
plata pensiilor şi salariilor 
şi că nu vor fi  diminuate?
Mariana Câmpeanu: – Bu-
getul pe care noi îl avem şi ca-
re s-a aprobat ieri (miercuri 
– n.r.) în Guvern asigură plata 
pensiilor şi salariilor celor 
care depind de Ministerul 
Muncii. La fel, în bugetul 
consolidat, sunt prevăzute 
aceste fonduri. O ţară care nu 
mai poate să-şi plătească 
pensiile şi salariile înseamnă 
că intră în faliment, deci nu 
cred că este cazul României. 
Garanţii de genul celor pe ca-
re mi le solicitaţi cred că sunt 
de nivel de Premiul Nobel. 
Nu poţi să ştii niciodată ce se 
întâmplă. Orice se poate în-
tâmpla în lumea asta. Deci nu 
se pot da astfel de garanţii. 
Ceea ce pot să vă garantez es-
te că acest Guvern a făcut un 
buget nu de criză, ci de dez-
voltare. Şi principalul argu-
ment este că eu cred că este 
primul buget realist. În loc să 
plecăm cu creşteri de 2,2 %, 
de 5%, dimpotrivă, am scăzut 
chiar ultima cifră pe care am 
avut-o, de 1,8%. Am scăzut-o 
la 1,6% creştere economică, 
tocmai pentru a ne asigura că 
ce este prevăzut în bugetul 
actual este rezonabil şi se va 
realiza. Dacă creşterea va fi  
mai mare, atunci cu atât mai 
bine, o să avem o rectifi care 
bugetară în plus.

Reporter: –Prin progra-
mul de guvernare v-aţi 
angajat să schimbaţi 
principiile care guvernea-
ză sistemul public de 
pensii, prin centrarea pe 
principiul contributivită-
ţii şi al responsabilităţii 
individuale. Pe de altă 

parte, aţi analizat şi cu 
experţii FMI care au fost 
efectele actualei legi a 
pensiilor. Care sunt 
concluziile acestor discu-
ţii? Când va începe refor-
ma şi în ce măsură va 
rezolva defi citul la buge-
tul de pensii?
Mariana Câmpeanu: – De-
fi citul la bugetul de pensii es-
te greu de cuantifi cat, când 
anume se va rezolva şi dacă 
acesta se va rezolva, pentru 
că nicio ţară din lume nu are 
excedent la bugetul de pensii. 
Începând cu Germania sau 
chiar şi state mai dezvoltate, 
ca Suedia, nu există un buget 
excedentar la pensii. Peste 
tot, o parte din banii alocaţi 
pensiilor se asigură de la bu-
getul general al statului. Ceea 
ce noi vrem să facem este să 
asigurăm o sustenabilitate 
crescută a acestui sistem şi în 
ţara noastră cu precădere 
trebuie să facem acest lucru, 
pentru că avem un raport to-
tal nefavorabil între un con-
tribuabil şi un benefi ciar al 
sistemului de pensii. Să spu-
nem că este de unu la unu, cu 
mici creşteri sau descreşteri, 
ceea ce este un raport total 
nefavorabil. Deci ce este mai 
important pentru noi toţi es-
te să creăm locuri de muncă. 
În măsura în care vom avea 
mai mulţi contribuabili, defi -
citul la bugetul de pensii va 
scădea. În programul de gu-
vernare de anul acesta am 
considerat că toate măsurile 
care sunt luate, începând de 
la cele fi scale, vor conduce la 
crearea a 50.000 de locuri de 
muncă noi în anul acesta. În 
legătură cu noul sistem pe ca-
re îl propunem, este o discu-
ţie foarte grea, este o discuţie 
care trebuie să aibă loc după 
ce vom face o serie de simu-
lări în ceea ce priveşte peri-
oada necesară pentru trece-
rea la un alt sistem de pensii. 
Este o schimbare cu 180 de 
grade a modului de a realiza 
bugetul, de a-l consuma şi, 
mai ales, de a asigura o trece-
re de la un sistem la altul, ca-
re se face în circa 18-20 de 
ani. Deci în primul rând tre-
buie să facem nişte simulări, 
după care să avem discuţii la 
nivel politic, după care să 
avem o dezbatere publică şi 
să spunem ce ne dorim din 
punct de vedere politic. 
Ne-am angajat ca în aceşti 

patru ani să parcurgem aces-
te etape. Cu Fondul Monetar 
nu am discutat încă acest lu-
cru, pentru că misiunea Fon-
dului Monetar a fost să închi-
dă un program şi să vadă dacă 
ne-am încadrat în el.

Vom face câteva modifi cări 
în Legea pentru protecţia co-
pilului

Reporter –: Se vorbeşte de 
ani de zile despre neajun-
surile din sistemul de 
protecţie a copilului şi, în 
ultima perioadă, am văzut 
cazuri tragice, de copii 
morţi în incendii, din cauza 
părinţilor pe de-o parte, 
dar şi din cauza felului 
superfi cial în care asisten-
ţii sociali fac anchetele 
sociale. Ştim că Ministerul 
Muncii a început, din 2011, 
un audit al sistemului de 
protecţie socială. Avem 
nişte concluzii? Care sunt 
priorităţile?
Mariana Câmpeanu: – Nu 
ştiu exact la ce fel de audit vă 
referiţi, probabil că el există. 
Noi am făcut foarte multe 
campanii adresate copiilor. 
Chiar în vara trecută, am fă-
cut campanii de verifi care a 
companiilor care folosesc 
munca copiilor. Am făcut 
campanii pentru a vedea ce 
se întâmplă cu copii din ma-
ternităţi, am făcut campanii 
cu violenţa în familie, cu 

precădere împotriva copii-
lor şi, nu în ultimul rând, îm-
bunătăţirile pe care le adu-
cem Legii pentru protecţia 
copilului pentru a veni în 
sprijinul lor. Vom face câte-
va modifi cări care să prote-
jeze copilul ai cărui părinţi 
sunt în străinătate, să prote-
jeze copiii care sunt folosiţi 
în activităţi sportive sau ar-
tistice, pentru a evita ex-
ploatarea lor. Avem măsuri 
de protecţie împotriva pă-
rinţilor care, din anumite in-
terese materiale, nu se gân-
desc la interesul copilului 
atunci când se despart şi 
aceşti copii trebuie prote-
jaţi. Trebuie să încercăm să 
asigurăm o exercitare a au-
torităţii părinteşti de către 
ambii părinţi, chiar dacă un 
copil este lăsat în grija unuia 
dintre părinţi, şi vrem să 
creştem atribuţiile şi chiar 
să introducem sancţiuni îm-
potriva autorităţilor locale 
care nu-şi fac datoria. În le-
gătură cu incendiile, am vor-
bit şi cu vicepremierul Drag-
nea ca în toate videoconfe-
rinţele pe care le are cu pre-
fecţii să-i atenţioneze pe 
aceştia să revigoreze şi acti-
vitatea aceasta. În viitor, în-
cercăm să facem un program 
de cooperare interministeri-
ală, pentru că foarte multe 
dintre măsurile care pot fi  
luate în sprijinul copiilor de-

pind de mai multe ministere. 
Vom încerca să facem un 
protocol de colaborare, pen-
tru a identifi ca măsurile pe 
care le vom putea lua împre-
ună. Prima discuţie o vom 
avea cu Ministerul Sănătă-
ţii, după ce se termină an-
cheta cu ce se întâmplă cu 
copii din maternităţi.

Reporter: – Dincolo de 
aceste probleme care ţin 
de familie, există o proble-
mă, pe care nu putem să o 
negăm, la nivelul autori-
tăţilor locale. Ştim foarte 
bine că dincolo de lipsa de 
personal, în unele cazuri, 
este şi o problemă a felu-
lui în care sunt pregătiţi 
oamenii care merg să 
întocmească o anchetă 
socială. Ce putem face în 
cazurile acestea?
Mariana Câmpeanu: – 
Chiar astăzi, în operativa pe 
care am avut-o cu cadrele de 
conducere din minister, s-a 
ridicat această problemă şi 
va trebui, în măsura în care 
noua formă de organizare ad-
ministrativă va permite, să 
folosim mai efi cient persona-
lul din domeniu, să găsim 
acele forme care să conducă 
la o gestionare mai bună a 
acestor probleme. Vă dau un 
exemplu. Într-o comună un-
de sunt de la trei la maxim 
şapte persoane într-o primă-
rie, persoana care are în atri-
buţie asistenţa socială mai 
are şi registrul agricol şi alte 
activităţi. Niciodată nu o să 
poată să cuprindă această ac-
tivitate şi nici nu i se dă im-
portanţa cea mai mare, aşa 
încât să fi e prima activitate 
pe care o desfăşoară. În ace-
laşi timp, cred că este o acti-
vitate care nu se desfăşoară 
24 de ore din 24 şi ca atare am 
putea să găsim o formă ca o 
persoană care se ocupă de 
asistenţa socială să servească 
mai multe primării. Sunt in-
tenţii, aş vrea să nu le luaţi 
acum ca un angajament, pen-
tru că sunt intenţii pe care 
doresc să le discut cu toţi mi-
niştrii interesaţi şi să găsim 
cea mai bună formă. Poate că 
domnul vicepremier Dragnea 
are soluţii mai bune, pentru 
că se gândeşte la o reformă 
administrativă serioasă, în 
care serviciile la nivelul auto-
rităţilor locale să fi e dezvol-
tate mult mai bine.

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu: 
„Sunt bani de pensii şi salarii în 2013, 

dar orice se poate întâmpla în lumea asta”
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Obţinerea de produse ecolo-
gice, nepoluate şi nepoluante 
(produse agricole şi produse 
accesorii ale pădurii, ca mate-
rii prime în industria alimen-
tară, cosmetică sau farmaceu-
tică), reprezintă o preocupare 
de mare actualitate pentru ob-
ţinerea de produse sanogene.

Cele mai importante produ-
se ecosanogene sunt bioali-
mentele, biofurajele, cu efect 
nutritiv şi terapeutic preven-
tiv, produsele din plante medi-
cinale şi cele din arealul silvic.

Pe lângă producţia de 
lemn, pădurea a asigurat de-a 
lungul timpului satisfacerea 
cerinţelor umane printr-o 
gamă largă de produse acce-
sorii, cu multiple utilizări. 
Aceste produse sunt repre-
zentate de: scoarţa arborilor, 
fructe de pădure, seminţe, se-
vă, muguri, mlădiţe de răchi-
tă, smincele, conuri, frunze, 
ciuperci, furaje, răşină, ule-
iuri vegetale, miere de albine, 
plantele medicinale şi aro-
matice sau pomi de iarnă.

Importanţa produselor 
accesorii ale pădurii

Deşi produsele accesorii ale 
pădurii reprezintă un volum 
mult mai mic (aproximativ 
23% din producţia totală a pă-
durii), acestea au o mare im-
portanţă deoarece contribuie 
la îmbunătăţirea şi diversifi ca-
rea alimentaţiei raţionale, atât 
prin produsele în stare proas-
pătă (fructe, ciuperci, sucuri 
naturale), cât şi sub formă con-
servată (siropuri, gemuri, di-
verse extracte), satisfac unele 
ramuri ale industriei chimice, 
prin producţia de alcool indus-
trial, amidon, colofoniu, tere-
bentină, uleiuri eterice, sub-
stanţe tanante, lacuri, pig-
menţi, coloranţi, fi bre tehnice, 
ceruri vegetale, participă la în-
tărirea bazei furajere a secto-
rului zootehnic prin producţia 
de frunze, turte, făinuri furaje-
re şi fân, asigură realizarea de 
materiale energetice, îngrăşă-
minte naturale şi materiale de 
construcţie şi, totodată, furni-
zează materiale folosite în in-
dustria mică şi pentru artiza-
nat: nuiele pentru împletituri, 
fi bre liberiene, cetină, conuri, 
pomi de iarnă.

Utilizarea acestor produse 
este o practică veche, încă din 
cele mai vechi timpuri, hrana 
necesară fi ind întâi asigurată 
prin cules. Produsele vegetale 
proveneau exclusiv din fl ora 
spontană, în special din cea a 

pădurii şi constau din fructe şi 
seminţe, frunze şi lăstari, rădă-
cini, rizomi, tuberculi şi bulbi, 
ciuperci. Fructele au jucat un 
rol important. Au interesat în 
mod deosebit fructele arbori-
lor, precum merele şi perele 
pădureţe, cireşele amare, dar 
şi ale arbuştilor, între care 
zmeura, murele, afi nele, coa-
căzele de munte, alunele, coar-
nele, porumbele, măceşele. 
Mierea de albine, un aliment 
preţios, întrucât în trecut alte 
substanţe cu gust dulce lip-
seau, se culegea din cuiburile 
pe care albinele şi le constru-
iau în scorburile arborilor.

Resursele furajere oferite 
de pădure au sprijinit activi-
tatea de creştere a animale-
lor, una din practicile foarte 
vechi fi ind păşunatul liber în 
cuprinsul pădurilor. Mai târ-
ziu au fost folosite în acest 
scop golurile naturale, ca şi 
cele obţinute prin tăierea ar-
borilor. Fânul recoltat din 
astfel de locuri, ca şi frunza-
rele din specii ca stejarul, fa-
gul, paltinul, mesteacănul, 
frasinul, ghinda şi jirul repre-
zentând sursa principala de 
nutreţ pentru animale.

Produsele 
cu valoare terapeutică

Fitoterapia sau ştiinţa uti-
lizării plantelor în folosul să-
nătăţii, are o vechime de mii 
de ani, fl ora ţării noastre cu-
prinzând aproximativ 700 de 
specii de plante considerate 
medicinale.

Pentru tămăduirea diferi-
telor boli s-au folosit nume-
roase plante medicinale, iar 
răşina a servit la prepararea 
de unguente. Calităţile lor te-
rapeutice se datorează prin-
cipiilor active pe care le con-
ţin, respectiv, în compoziţia 
acestora se regăsesc substan-
ţe precum: vitamine, uleiuri 
volatile, glucide, heterozide 
fenolice, cumarine, fl avono-

zide, antociani, derivati ai 
acizilor polifenolcarboxilici, 
heterozide sterolice, hetero-
zide triterpenice, lipide, rezi-
ne, principii amare, alcaloizi 
si alte principii active cu pro-
prietati de natură vegetală.

Principalele plante cu va-
loare terapeutică din fl ora 
spontană, folosite şi astazi 
sunt: fl orile de tei, soc negru, 
nalbă, lumânărică, coada şori-
celului, frunzele de afi n, mă-
trăgună, nalbă, nalbă mare, 
izmă, pătlagină, frunzele de 
afi n, chimen, coada calului, 
cimbrişor, sunătoare, obligea-
nă, angelică, arnică, brustur, 
pelin, rostopască, spânz, pedi-
cuţă, ciuboţica cucului, cru-
şin, săponariţă, splinuţă, urzi-
că, valeriană, strigoaie, lumâ-
nărică, călin, saschiu, vâsc şi 
altele. Mierea şi ceara de albi-
ne erau şi ele preţuite pentru 
puterea vindecătoare.

Fructele de pădure

Fructele de pădure sunt 
considerate printre cele mai 
sănătoase din lume datorită 
substanţelor antioxidante, a 
vitaminelor ţi a mineralelor 
pe care le conţin.

Cele mai căutate sunt fruc-
tele de zmeur, mur, afi n negru, 
merişor, porumbar, cătină al-
bă, măceş, coacăz, însă, de 
asemenea, un interes tot mai 
crescut în acest sens îl au 
fructele de alun, corn, cireşe 
amare, scoruş, castan comest-
bil, păducel, măr pădureţ.

Acestea prezintă o deosebi-
tă importanţă, fi ind apreciate 
în consumul uman pentru în-
suşirile nutritive, dar şi pen-
tru conţinutul de principii ac-
tive, contribuind la fortifi erea 
imunităţii şi la combaterea 
unei liste lungi de afecţiuni. În 
compoziţia chimică a fructe-
lor de pădure se regăsesc con-
tituenţi precum: proteine, li-
pide, glicozide, vitamine, acizi 
organici, substanţe tanoide, 

substanţe pectice, uleiuri vo-
latine, substanţe minerale, 
amidon, celuloză.

Pe lângă valoarea lor nutriti-
vă şi culinar-gastronomică ri-
dicată, acestea sunt considera-
te produse biologice, naturale, 
ecologice, deoarece provin 
dintr-un mediu cu atmosferă 
relativ pură, lipsită de nocivi-
tăţile caracteristice zonelor 
industriale şi din apropierea 
aglomerărilor urbane, nefi ind 
contaminate cu substanţele 
chimice toxice întâlnite în ca-
zul culturilor tratate cu pesti-
cide şi îngrăşăminte minerale, 
unde aceşti compuşi, aplicaţi 
în doze oricât de mici, prin re-
manenţă, au efect negativ pri-
vind calitatea alimentară sau 
terapeutică.

Ele sunt, de asemenea cău-
tate de fauna ecosistemelor fo-
restiere, căreia îi asigură o bu-
nă parte din necesarul de nu-
trienţi care asigură desfăşura-
rea normală a metabolismului. 
O parte însemnată din volu-
mul fructelor de pădure este în 
mod obişnuit consumată de fa-
una cinegetică (30 – 40% din 
producţia de fructe de pădure).

Produsele 
de uz gospodăresc

Coaja de stejar, gorun, anin 
şi molid, conurile de molid, 
galele au fost utilizate la pre-
lucrarea pieilor de animale 
încă din timpurile cele mai 
îndepărtate, materialul tăbă-
cit fi ind necesar pentru cure-
le, harnaşamente, diverse 
piese de încălţăminte şi îm-
brăcăminte. Ceara de albine 
se folosea pentru impermea-
bilizarea îmbrăcăminţii, iar 
răşina s-a utilizat la lipitul 
vaselor de lemn care curgeau, 
la prepararea de vopsele sau 
la fabricarea săpunului. Erau 
mult căutate şi plantele co-
lorante pentru vopsitul fi bre-
lor textile, ca de exemplu coa-
ja de anin, coaja ramurilor şi 

frunzele de măr pădureţ, coa-
ja, frunzele şi învelişul verde 
al fructelor de nuc comun.

Produsele accesorii ale 
pădurii sunt aşadar 
produse ecosanogene.

Ecosanogeneza, a rezultat 
prin contopirea a doi termeni 
”ecologic” şi ”sanogeneză”, 
unind într-un singur con-
cept, sănătatea omului cu a 
mediului.

Conceptul implică omul cu 
problematica sa majoră, acţi-
unile umane şi rezultatele lor, 
natura şi societatea, cultura 
materială şi spirituală într-un 
context relaţional global.

Produsele ecosanogene, 
reprezintă rezultatul prag-
matic al ecodezvoltării şi 
sunt obţinute printr-o abor-
dare centrată pe valori, care 
ţine seama, în mare măsură 
de om şi de cerinţele sale 
imediate şi de perspectivă „a 
produce pentru om şi în ar-
monie cu natura”.

Este vorba despre produse 
ce implică:

- cunoştinţe legate de şti-
inţele socio-umane;

- rolul acţiunilor economi-
ce în infl uenţarea mediului;

- raportul între modelele 
culturale despre natură;

- modul de intervenţie al 
omului în ecosisteme;

- instrumentalizarea unor 
valori morale în produs.

Ecodezvoltarea se referă la 
dezvoltarea la nivel regional 
şi local, în concordanţă cu 
potenţialul zonei implicate, 
cu atenţie acordată pentru 
utilizarea adecvată şi raţio-
nală a resurselor naturale, a 
stilurilor tehnologice şi for-
melor organizatorice care să 
respecte ecosistemele natu-
rale şi modelele sociale şi cul-
turale locale. Termenul este 
de asemenea folosit pentru a 
descrie o abordare integrată 
a mediului şi a dezvoltării.

Deşi valoarea acestor pro-
duse este recunoscută şi 
apreciată, deşi nimeni nu se 
mai îndoieşte de aportul cali-
tativ în ceea ce am numi să-
nătatea umană, totuşi din 
motive nu foarte, clare, piaţa 
românească este total debu-
solată iar majoritatea acestor 
produse sunt vândute în stră-
inătate de unde se întorc, 
probabil, în ţară ca produse 
fi nite. Sperăm într-un viitor 
care să sporească şansele 
noastre şi în acest domeniu.

 Robert Blaj

Produsele accesorii ale pădurii 
– produse ecosanogene
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în oraşul Huedin, str. B.N Antal fn, CF 50407, nr. top.50407, şi 
aprobarea spre concesionare , în acelaşii scop, al terenului si-
tuat in Huedin , str. BN. Antal fn . din CF 50284 nr. top 50284 în 
suprafaţa de 515 mp. respectiv referatul nr. 363/2013 înaintat 
de compartimentul U.A.T din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proietul de hotărâre nr. 557/2013 înain-
tat de primar şi avizat de comisia de urbanism, la şedinţa din 
data de 21.01.2013.

Luând în considerare prevederile art. 8, 9, 10, 23, 25 din Le-
gea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publi-
ce , Legea nr. 241/2006 privind Serviciul de alimentare cu apă 
şi canalizare, art. 36, alin.1, 2, lit.c,b, alin.5, lit.b, alin.6, lit.a, 
pct.14, şi art. 45 , 115, alin.1 lit. b, alin.3, din Legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

66/27.05.2010, pentru aprobarea concesionării directe a am-
plasamentului – teren, în suprafaţă de 300 mp, înscris în C.F 
50407, nr. top 50.407, situat pe strada B.N.Antal fn, către SC 
Compania de Apă Someş SA, pe perioada de valabilitate a 
Contractului de Concesionare a Serviciului de furnizare a 
apei potabile şi canalizării apei menajere, în vederea constru-
irii şi amenajării sediului administrativ a Sucursalei Huedin.

Art.2. Se aprobă conscesionarea directă către SC Compa-
nia de Apă Someş SA Cluj, a terenului situat în Huedin str. BN 
Antal fn , înscris în C.F 50284, nr. top 50284 în suprafaţă de 
515 mp afl at în proprietatea oraşului Huedin, pe perioada de 
valabilitate a contractului de concesionare a seviciului de 
furnizare a apei potabile şi canalizării apei menajere, în vede-
rea construirii şi amenajării sediului administrativ al sucur-
salei Huedin.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează compartimentul de urbanism din cadrul Primă-
riei Huedin si Asociatia Somes Tisa – Zalau.
Nr. 8/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea fi nalizarii procedurii de consultare a 

populaţiei , in vederea intocmirii Planului Urbanistic Gene-
ral al orasului Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Având în vedere referatul nr.601/21.01.2013 înaintat de 
compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin, 
privind area de principiu a noului intravilan propus, in urma 
minutei incheiat la data de 23.01.2013 de compartimentul ur-
banism din cadrul Primariei Huedin cu SC Damar Consult 
SRL sui SC Adamco Group SRL, care efectueaza lucrarile de 
realizare a noului PUG, respectiv referatul nr. 601/2013 in-
aintat de compartimentul de urbanism din cadrul Primariei 
Huedin..

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 602/2013 
înaintat de primar si avizat de comisia de urbanism la şedinta 
din data de 25.01.2013.

Tinand seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b, c alin.4, 
lit.e, , alin.5, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Adminis-
traţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă fi nalizarea procedurii de consultare a po-

pulaţiei şi acceptarea de principiu a limitelor noului intravi-
lan propus, în vederea întocmirii Planului Urbanistic Gene-
ral al orasului Huedin, după obţinerea tuturor avizelor şi 
acordurilor necesare. prevăzute de lege , conform planului de 
situatie anexat.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează compartimentul de urbanism din cadrul Primă-
riei Huedin.
Nr. 9/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Local şi 

Clubul Copiilor Huedin pe anul 2013, pentru realizarea unor 
activitati educative, culturale, artistice, stiintfi ce şi sportive

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Având în vedere adresa nr. 422/2013, înaintată de Clubul 
Copiilor Huedin, prin care solicită prelungirea parteneriatu-
lui educativ ,, Organizarea activitatilor educative si participa-
rea copiilor si elevilor din comunitatea locala,, dintre Consi-
liul Local Huedin şi Clubul Copiilor Huedin, pentru anul 
2013.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 499/2013 
inaintat de primar şi avizat de comisia de cultură la şedinţa 
din data de 21.01.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.d, alin.6, 
lit.a, pct.1, 4, 5, 6 şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Adminis-
traţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Parteneriatul între Consiliul Local şi Clu-

bul Copiilor Huedin pe anul 2013, pentru realizarea unor ac-
tivităţi educative, culturale, artistice, ştiinţifi ce şi sportive.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează Clubul Copiilor Huedin.
Nr. 10/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordarii în folosinţă şi administrare 

gratuită pe perioada 01.02.2013 – 31.12.2013 către Liceul 
Tehnologic ,, Vadeasa,, Huedin, a terenului de sport cu gazon 
sintetic din incinta Liceului Tehnologic ,, Vladeasa ,, Huedin.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Tinând seama de adresa nr. 94/21.01.2013, înaintată de Li-
ceul Tehnologic

,, Vladeasa “ Huedin, prin care solicită aprobarea acordării 
în administraţie a terenului sintetic de la Liceul Tehnologic,, 
Vladeasa,, Huedin str. Horea nr. 78- 80 pe perioada 01.02.2013 
– 31.12.2013.

Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 587/2013 înain-
tat de primar şi avizat de comisia de cultură la şedinta din da-
ta de 21.01.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c,alin.5, 
alin.6 , lit.a, pct.1, 5, 6, si art. 45, 119, 121, 124 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
 Art. 1 Se aprobă acordarea în folosinţă şi administrare gra-

tuită, pe perioada 01.02.2013 – 31.12.2013, către Liceul Teh-
nologic ,, Vlădeasa,, Huedin, a terenului de sport cu gazon sin-
tetic din incinta Liceului Tehnologic ,, Vlădeasa ,, Huedin, str. 
Horea nr. 78- 80.

Art.2. Se aprobă ca sumele obtinute din închirierea tere-
nului sintetic sa fi e folosite de Liceul Tehnologic ,, Vlădeasa ,, 
Huedin, atât pentru organizarea activitatilor sportive cat si 
pentru intretinerea terenului.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează Liceul Tehnologic

,, Vladeasa ,, Huedin.
Nr. 11/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  12
Abţineri:  1
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului 

Orăşenesc Huedin, valabilă la data de 01.01.2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 25.01.2013.
Având in vedere adresa Spitalului Orasenesc Huedin 

nr.337/16.01.2013 inregistrata sub nr.452/17.01.2013, prin ca-
re solicită aprobarea structurii organizatorice a Spitalului 
Orasenesc Huedin, valabilă la data de 01.01.2013, cu un total 
de 165 paturi, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 
633/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spi-
talului, respectiv referatul nr. 494/2013 înaintat de direcţia 
economică din cadrul Primăriei Huedin.

Tinand seama dc proiectul de hotărâre nr. 500/ 2013 îna-
intat de primar şi avizat de comisia de sănătate la şedinţa din 
data de 21.01.2013.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121 
din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare Publice pentru 
care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, 
anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului 
de predare – preluare în vederea transferului Managementului 
Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174, 
alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind reforma în dome-
niul 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 competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Pu-
blice 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 Administra-
ţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Oră-

şenesc Huedin, valabilă la data de 01.01.2013, astfel:
Secţia Medicină Internă 50 paturi
din care :compartimentul Neurologie  3 paturi
 compartimentul Cardiologie  3 paturi
Sectia Chirurgie generală 25 paturi
din care compartimentul Ortopedie şi Traumatologie 

10 paturi
Secţia Obstetrică Ginecologie 25 paturi
din care compartimentul Neonatologie  5 paturi
Secţia Pediatrie 25 paturi
Compartiment A.T.I 10 paturi

Cu unitate de transfuzie sanguină, ca structură indepen-
dentă în cadrul spitalului, care va funcţiona pe lîngă compar-
timentul A.T.I.

Compartiment Psihiatrie Acuţi 10 paturi
Compartiment Psihiatrie Cronici 20 paturi
Camera de gardă
Total :  165 paturi 
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-

credinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 12/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea programului manifestărilor cultural ar-

tistice şi sportive, in organizarea Casei de Cultură Huedin pe 
anul 2013

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Tinand seama referatul nr. 563/21.01.2013, inaintat de dl. 
Traica Nicolae în calitate de director al Casei de Cultură Hu-
edin, privind aprobarea Programului cuprinzând principale-
le activităţi culturale, artistice şi sportive pe anul 2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Programul manifestărilor cultural artistice 

şi sportive care vor fi  organizate de casa de Cultura Huedin în 
anul 2013, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba organizarea manifestarii culturale ,, Cos 
Karoly,, in luna noiembrie 2013.

Art.3. Se aproba organizarea manifestarilor cultural – co-
memorative, cu ocazia implinirii semicentenarului Liceului 
Teoretic,, O.Goga,, Huedin – noiembrie 2013.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează Casa de Cultura Huedin.
Nr. 13/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi carii art.4 din Hotărârea Consi-

liului Local 161/29.11.2012, în sensul corectarii valorii conta-
bile a celor trei unităţi situate în str. Tăbăcarilor nr. 1

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Având în vedere referatul nr. 486/2013 înaintat de insp. Han-
draluca Mircea privind modifi carea art.4 din HCL nr. 161/2012 
pentru stabilirea valorii contabile a celor trei unitati si a valorii te-
renului aferent din str. Tăbăcarilor nr.1, s-a constatat că la art. 4 
este trecută graşit valoarea contabilă a terenului în suprafaţă de 
687 mp, respectiv valoarea de 88.620,54 lei în loc de 80.620,54 lei.

Tinand seama de proiectul de hoărâre nr. 527/2013 înain-
tat de primar şi avizat de comisia de administratie publica la 
şedinţa din data de 21.01.2013.

Luând în considerare prevederile HCL. Nr. 145/30.09.2011 
cât şi art.39, aşin.3, art. 39/ din Legea nr. 114/1996 a locuintei 
, respectiv prevederile art. 36, alin. 2, lit.c,, d alin.6 , lit.a, pct.17 
şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Lo-
cale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modifi carea art.4 din Hotărârea Consiliu-

lui Local 161/29.11.2012, în sensul corectării valorii contabile 
a celor trei unităţi situate în str. Tăbăcarilor nr. 1 , la valoarea 
corectă de 80.620, 54 lei..

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează directia economica din cadrul Primariei Huedin.
Nr. 14/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării textului din Hotararea Con-

siliului Local nr. 1/ 2013 – prevederi privind stabilirea unor 
taxe de ocupare a domeniului public.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Având în vedere referatul nr. 21809/2012 înaintat de serviciul 
impozite şi taxe locale, privind aprobarea abrogării Hotărârii Con-
siliului Local nr. 167/2012, cu privire la stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2013, respectiv aprobarea nivelurilor pentru 
valorile imozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul 2013.

urmare din pagina 2
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Tinand seama de referatul nr. 485/17.01.2013 inaintat de 

inspector Handraluca Mircea, privind modifi carea unor pre-
vederi pentru stabilirea taxelor de ocupare a domeniului pu-
blic stabilite în cadrul cap. VIII – alte taxe locale în cadrul 
art.283 din H.C.L nr. 1/2013.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 535/2013 inain-
tat de primar şi avizat de comisia de urbanism la şedinta din 
data de 21.01.2013.

Luând în considerare prevederile HG nr. 1309/2012, Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modifi carile la zi , OG nr. 
92/ 2003 priivnd Codul de procedura fi scala cat si art. 36, 
alin.l, 2, lit.b, alin 4.,lit.c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Ad-
ministraţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modifi carea textului din Hotararea Consi-

liului Local nr. 1/ 2013 cap VIII – alte taxe locale , art. 283- ta-
xe pentru ocuparea temporară a domeniului public/ comerţ 
stradal şi alte activităţi desfăşurate pe domeniul public în :- 
taxe pentru ocuparea domeniului public, comerţ stradal şi 
alte activităţi desfăşurate pe domeniul public.

Art.2. Se aprobă modifi carea textului din H.C.L nr. 1/2013 
din cap. VIII – Alte taxe locale, art.283 – venituri din ocupa-
rea temporară a domeniului public, în : – venituri din ocupa-
rea domeniului public.

Art.3 Se aprobă modifi carea textului din H.C.L nr. 1/2013, 
cap. VIII – alte taxe locale art.283 – taxa zilnică pentru ocupa-
rea temporară a locurilor publice în : – taxa zilnică pentru 
ocuparea terenurilor domeniu public.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează compartimentul de gospodarie comunala si loca-
tive, directia de impozite sit axe locale din cadrul Primariei 
Huedin.
Nr. 15/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării textului din H.C.L nr. 1/ 

2013 – prevederi privind stabilirea unor taxe inchiriere con-
structii si terenuri in cadrul Pietei Agroalimentare.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Având în vedere referatul nr. 21809/2012 înaintat de ser-
viciul impozite şi taxe locale, privind

aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local nr. 
167/2012, cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pe anul 2013, respectiv aprobarea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul 2013.

Tinand seama de referatul nr. 496/17.01.2013 inaintat de 
administrator Vincze Csaba , privind modifi carea unor pre-
vederi pentru stabilirea taxelor de ocupare a domeniului pu-
blic stabilite în anexa la HCL nr. 1 /2013, cap. VIII – pct C – 
taxe pentru închirierea constructiilor din cadrul pietei agroa-
limentare.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 537/2013 înain-
tat de primar şi avizat de comisia de administraţie publică la 
şedinţa din data de 21.01.2013.

Luând în considerare prevederile HG nr. 1309/2012, Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modifi carile la zi , OG nr. 
92/ 2003 priivnd Codul de procedura fi scala cat si art. 36, 
alin.l, 2, lit.b, alin 4.,lit.c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Ad-
ministraţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modifi carea textului din HCL nr. 1/ 2013 

cap VIII – pct C – taxe pentru închirierea constructiilor din 
cadrul pietei agroalimentare în: – taxe pentru închirierea 
construcţiilor şi terenului din cadrul pieţei agroalimentare.

Art.2. Se aprobă modifi carea textului din H.C.L nr. 1/ 2013 
cap VIII – pct C , pozitia 2 – pentru constructii apartinand so-
cietatilor comerciale, din cadrul pietei agroalimentare in : – 
pentru închirierea terenului aferent constructiilor aparti-
nand persoanelor juridice( agenti economici privaţi etc) şi 
persoanelor fi zice, din cadrul pietei agroalimentare.

Art. 3 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează administratia pietei si directia de taxe si impozi-
te locale din cadrul Primariai Huedin.
Nr. 16/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stabilirii unor amplasamente în supra-

faţă de 2 mp, pe o perioada de 1 an, pentru amplasarea unor 
containere, în vederea colectării de la populaţie de către Aso-
ciaţia Caritas Eparhial Greco Catolic Cluj , obiecte de uz per-
sonal folosite

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 369/2012 a 
Asociatiei Caritas Eparhial Greco Catolic Cluj , prin care soli-

cita aprobarea amplasarii cu titlu gratuit a unor containere 
speciale pe domeniul public al orasului Huedin, pe o perioada 
de 1 an, in vederea colectarii de imbracaminte, incaltaminte si 
alte produse refolosibile de la populatie pentru a fi  distribuite 
apoi persoanelor nevoiase, respectiv referatul nr. 539/2013 în-
aintat de consilier Dezsi Norbert , din cadrul Primăriei Huedin.

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 572/2013 
inaintat de primar şi avizat de comisia de administraţie pu-
blică la şedinţa din data de 21.01.2013;

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 1, 2, lit. d, alin.6, 
lit.a, pct.2 si art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei 
Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă stabilirea unor amplasamente în suprafa-

ţă de 2 mp, pe o perioada de 1 an, pentru amplasarea unor con-
tainere, în vederea colectării de la populaţie de către Asocia-
ţia Caritas Eparhial Greco Catolic Cluj , a unor obiecte de uz 
personal folosite, pentru acordarea de ajutoare unor persoa-
ne nevoiaşe în următoarele locatii:

În faţa complexului comercial, P.ta Republicii nr. 8,  
 – 1 continer

Str. A.Iancu nr. 1, lâmgă cutia poştală   – 1 container
Str. P. A.Munteanu , în faţa magazinului de mobilă Crasna 

 – 1 container
P.ţa Victoriei, în faţa Policlinicii  – 1 container
Str. Horea , în faţa Grădiniţei  – 1 container
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-

credinţează biroul de gospodărie comunală şi locativă din ca-
drul Primăriei Huedin.
Nr. 17/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui ajutor de înmormântare familiei 

Lorincz Csilla
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 25.01.2013.
Având în vedere referatul nr. 556/2013înaintat de servi-

ciul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Huedin, prin 
care solicită aprobarea unui ajutor de înmormântare în suma 
de sumă de 800 lei , familiei Lorincz Csilla cu domiciliul în 
orasul Huedin, str. Lăutarilor nr. 14.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 570/2013 înain-
tat de primar si avizat de comisia de administraţie publica la 
şedinţa din data de 21.01.2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 800 lei, cu titlu de aju-

tor de înmormântare, familiei Lorincz Csilla , având domi-
cliul în oraşul Huedin, sr. Lăutarilor nr. 14, pentru înhumarea 
minorei Lorincz Nicoleta- Daniela, decedată în data de 
08.01.2013, la Spitalul Clinic de Copii Cluj Napoca.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 18/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Acţiune pe anul 2013, cu-

prinzând executarea unor lucrări de către benefi ciarii de aju-
tor social

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Având în vedere referatul nr. 555/21.01.2013 înaintat de 
Serviciul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Huedin, 
prin care solicită aprobarea Planului de Acţiune pentru anul 
2013, pentru persoanele care au obligaţia de a presta muncă 
în folosul comunităţii.

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 569/2013 
inaintat de primar ;i avizat de comisia de administratie publi-
ca la sedinta din data de 21.01.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 6, 7, 8, din Legea nr. 
416/2005 privind venitul minim garabntat, art. 36, alin.2, 
lit.d, alin.6,lit.a,pct.2, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Admi-
nistraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
 Art. 1 Se aprobă Planul de Acţiune pe anul 2013, cuprin-

zând executarea unor lucrări de către benefi ciarii de ajutor 
social, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează compartimentul de asisitenţă socială din cadrul 
Primăriei Huedin.
Nr. 19/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea parteneiatului între oraşul Huedin în 

calitate de partener, şi RCS Consulting – furnizor de formare 
profesională şi furnizor de consiliere şi mediere, în cadrul 
proiectului ,, AXEI PRIORITARE 5

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.01.2013.

Având în vedere propunerea de parteneriat înaintată de 
RCS CONSULTING – furnizor de formare profesională şi 
furnizor de consiliere şi mediere, în cadrul proiectului ,, Axei 
prioritare 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Do-
meniul major de intervenţie ( DMI) 5.1 Dezvoltarea si imple-
mentarea măsurilor active de ocupare , de încheiere a unui 
parteneriat cu Primăria oraşului Huedin, ce vizează şomeri 
cu domiciliul în oraşul Huedin., respectiv referatul nr. 
576/2013.

Ţinând seama de Programul Operaţional Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane 2007- 2013, respectiv sesiunile 
de fi nanţare de granturi şi proiecte strategice în cadrul Axei 
Prioritare 5 –

Promovarea măsurilor active de ocupare, domeniul major 
de interventie ,, DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsu-
rilor active de ocupare, de încheiere a unui parteneriat cu Pri-
măria oraşului Huedin, ce vizează şomeri cu domiciliul în 
oraşul Huedin, care facilitează accesul la măsuri active de 
ocupare a şomerilor din mediul urban şi rural.

Luând în considerare că Primăria Oraşului Huedin este 
organizaţie eligibilă pe un proiect strategic de această natură.

Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 577/2013 înain-
tat de primar şi avizat de comisia de administraţie publică la 
şedinta din data de 21.01.2013.

In temeiul prevederilro art. art. 36, alin.2. lit. d,e, alin.6. 
lit.a, pct.2, alin.7, lit. a şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Admi-
nistraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă propunerea de parteneiat între oraşul Hu-

edin în calitate de partener, şi RCS Consulting – furnizor de 
formare profesională şi furnizor de consiliere şi mediere, în 
cadrul proiectului ,, AXEI PRIORITARE 5 – Promovarea ma-
surilor active de ocupare, domeniul major de interventie ,, 
DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de 
ocupare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează compartimentul de administratie publica locala 
din cadrul Primariei Huedin
Nr. 20/25.01.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizarii de locuinte sociale din fon-

dul locativ de stat
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 25.01.2013.
Tinand seama de referatul nr. 484/17.01.2013 înaintat de 

compartimentul de gospodărie comunală şi locativă , Comi-
sia desemnată prin Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 
170/2009 şi modifi cată prin H.C.L nr. 16/2010, însărcinată cu 
analizarea cererilor depuse pentru repartizarea de locuinţe 
din fondul locativ de stat.

Având în vedere Procesul Verbal înregistrat sub nr. 
483/2013 al Comisiei de repartizare a locuintelor din fondul 
locativ de stat, prin care au fost analizate cererile depuse de 
solicitanţi la Serviciul de gospodărie comunală şi locativă, ca-
re au stat la baza analizei cererilor.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 589/2013 ţnain-
tat de primar şi avizat de comisia de administratie publica la 
şedinta din data de 21.01.2013.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 114/1996 a lo-
cuintei, 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 Pu-
blice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă repartizarea locuinţei sociale din fondul 

locativ de stat, situată în Huedin str. Tăbăcarilor nr. 1 ( ap.2), 
d.nei Adam Cristina.

Art.2. . Se aprobă repartizarea locuinţei sociale din fondul 
locativ de stat, situată în Huedin str. Tăbăcarilor nr. 1 ( ap.3) , 
d.lui Gaspar Stefan.

Art.3. . Se aprobă repartizarea locuinţei din fondul locativ 
de stat, situată în Huedin str. Horea nr.53, d.nei Venzi Loreda-
na.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în-
credinţează compartimentul de gospodarie comunala si loca-
tiva, directia economica din Primariei Huedin.
Nr. 21/25.01. 2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan
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Duminică, 27 ianuarie 
2013, la ora 16, a fost lansat la 
Biserica de pe Strada Poştei 
CD-ul „Cântând cu îngerii” al 
Mariei Taloş de 9 ani. Este un 
CD cu muzică religioasă or-
todoxă. Pentru cititorii Plat-
formei, oferim spre audiţie 
priceasna “Sfi ntele Taine” în 
interpretarea Mariei Taloş:

CD-ul conţine 12 pricesne: 
Clopote de seară, Sfi ntele Tai-
ne, Doamne, iubirea Tu eşti, 
S-au spăimat stăpânii lumii, 
Din mormânt întunecat, Cât 
de frumoase sunt ale Tale, De 
la margini, o, Apostoli, Naşte-
rea Ta preacurată, Preasfântă 
Născătoare, Ceata creştinilor, 
Cine fl orile-nfl oreşte, Îngera-
şul meu cel sfânt.

Orchestraţia este în acord 
cu vârsta interpretului pen-
tru că un copil nu poate cânta 
decât în anumite limite, în 
anumite coordonate specifi -
ce vârstei lor. Ele nu repre-
zintă o cântare de strană, o 
cântare liturgică, ci ele sunt 
asemănătoare cu colindele, 
ele sunt preluate din tradiţia 
pricesnelor româneşti şi sunt 
interpretate într-o haină no-
uă. Versurile sunt cunoscute, 
dar muzica este originală.

Maria Taloş este elevă în 
clasa a II-a la Liceul Tehnolo-
gic „Vlădeasa” din oraşul Hu-
edin. De asemenea, ea este în 
anul II la Şcoala de muzica 
„Augustin Bena” din Cluj-Na-
poca, clasa profesoarei Irina 
Comănescu. A avut mai mul-
te apariţii radio şi TV la Ra-
dio Cluj, Radio Renaşterea, 
Transilvania Life, precum şi 
premii naţionale sau un pre-
miu special internaţional. A 
lucrat sub directa îndrumare, 
pe partea vocală, a prof. Pe-
tronela Taloş. CD-ul de faţă a 
fost realizat în concepţia mu-
zicală a Pr. Prot. Ciprian Ta-
loş.

Pr. Florin Sâmpălean, so-
list al Operei Române Cluj, a 
spus câteva cuvinte despre 
acest CD, atât la lansare, cât 
şi pentru Platforma Huedin:

„În general, creaţia muzi-
cală este determinată şi se 
leagă de credinţă, chiar şi la 
modul inconştient. De aceea, 
creaţia muzicală este expre-
sia sonoră a conţinutului 

dogmatic. Tinerii sunt inva-
daţi de foarte multă subcul-
tură. Acum Biserica a făcut 
un pas spre ei. Muzica pe care 
Maria o cântă este o muzică 
ortodoxă, si anume, prices-
nele pe care le auzim în fi eca-
re duminică la biserică. Nu-
mai că pe această muzică 
sunt puse nişte acorduri sau 
nişte acompaniamente care 
sunt în perfectă armonie cu 
contextul dramaturgic, cu 
vorbele, cu textul sau subtex-
tul dogmatic. Astfel încât a 
ieşit ceva cu totul deosebit, 
care purifi că sufl etul, te înal-
ţă spre cele cereşti, inspiră 
înţelepciune divină”.

Pr. Florin Sâmpălean a 
apreciat ca fi ind originală nu 
atât muzica, cât vocea curată 
a Mariei. O consideră foarte 
talentată, urmărindu-i evolu-
ţia de la vârsta de 5 ani.

Nu poate să-i determine ti-
pologia vocii copilului. Pr. 
Sâmpălean spune că Maria 

abordează peste două octave 
atât note joase, cât şi foarte 
înalte, până în LA, ceea ce în-
seamnă foarte mult pentru 
un copil. De asemenea, consi-
deră că Maria are un bun po-
tenţial muzical, având aptitu-
dini atât pentru muzică reli-
gioasă, care i se potriveşte cel 
mai bine, cât şi pentru muzi-
că folk.

Are următoarea opinie 
despre conţinutul CD-ului 
lansat: „Este folosit un anu-
mit tip de armonie cu multă 
grijă, fără o percuţie deose-
bită. În sistemul armonic al 
pricesnelor respective, per-
cuţia este dată de sunetul 
clopotelor. În rest, se caută o 
armonie fără un ritm deose-
bit, pentru a se păstra carac-
terul ortodox, pentru a păs-
tra graniţa unei muzici bune. 
Instrumentele imită vocea 
umană. Fiecare voce umană 
are un alt timbru. Nu sunt 
două voci egale. Aşa sunt şi 

aceste instrumente clasice: 
orgă, vioară, cor. Maria îşi 
face singură supraterţă, 
acompaniindu-se. Instru-
mentele merg în perfect 
acord cu vocea”.

Despre priceasnă ca gen 
muzical, pr. Sâmpălean ne-a 
informat că ea este o conti-
nuare a actului liturgic, un 
mod de manifestare, nu ex-
trabisercicesc, ci în comple-
tarea lui, din nevoia omului 
de a cânta mai mult. Priceas-
na este o creaţie populară, ca-
re se aşterne perfect pe spe-
cifi cul etnic al fi ecărei zone. 
Nu se aseamănă cântarea din 
Ardeal, cu cea din Moldova, 
cu cea din Sud, pentru că tre-
buie să fi e în acord perfect cu 
realitatea vie a bisericii loca-
le. De aceea, chiar dacă în 
context dogmatic priceasna 
este aceeaşi, muzica este 
foarte diferită, fi ind o creaţie 
populară, aducând ceva din 
specifi cul etnic.

Dacă este greu de abordat 
un asemenea gen muzical, pr. 
Sâmpălean crede că difi culta-
tea constă în faptul că nu stii 
de unde să-l iai, de la ce capăt, 
pentru că acest gen are o anu-
mită libertate limitată de con-
vingeri, de discernământ. 
Graniţa o trasează Biserica. 
Mai crede că tot felul de cân-
tăreţi de muzică populară au 
abordat priceasna din diferite 
unghiuri, încercând să vină 
spre publicul lor. Dar multe 
dintre ele sunt doar kitsch-uri, 
care au fost făcute fără directa 
îndrumare a Bisericii.

În încheiere, ne-a declarat 
că a fost foarte impresionat de 
vocea Mariei Taloş, de cele 12 
pricesne cântate, pentru că 
această muzică îţi oferă un 
ambient extraordinar pentru 
rugăciune şi meditaţie divină.

Articolul şi fotografi a au 
fost publicate pe site-ul www.
dinubalan.ro sub semnătura 
lui Dinu Bălan.

Eleva Maria Taloş 
şi-a lansat primul ei CD 

cu muzică religioasă


