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În 2013, prioritatea Huedinului a fost
dezvoltarea infrastructurii oraşului

Interviu cu primarul Oraşului Huedin, Dr. Mircea Moroşan, la final de an 2013
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Ministerul Economiei anunţă
o posibilă nouă investiţie în judeţul Cluj
Secretarul de Stat în Ministerul Economiei, Virgil
Daniel Popescu, a primit ieri delegaţia ﬁrmei britanice
Parker Hanniﬁn Manufacturing Ltd, care s-a arătat interesată de deschiderea unei noi linii de producţie în
România, posibil chiar în judeţul Cluj.
Board-ul companiei, intenţionează, în cadrul proceselor de restructurare şi dezvoltare ale ﬁrmei britanice
construirea unei noi linii de producere a cilindrilor hidraulici, după o tehnologie nouă, într-o ţară membră a
Uniunii Europene şi eventuala mutare a sediului central al Diviziei europene în noua locaţie. România este
o posibilă destinaţie.
„Analiza preliminară efectuată de conducerea ﬁrmei britanice pentru amplasarea noii unităţi în România vizează zona municipiului Cluj-Napoca şi împrejurimile acestuia, secretarul de stat Virgil Popescu, organizând deplasarea delegaţiei britanice în această zonă,
unde va întâlni conducerea Consiliului Judeţean şi va

vizita Parcul tehnologic din localitate, precum şi Parcul Industrial Tetarom din comună clujeană Jucu“, se
arată în comunicatul Ministerului Economiei.
Reprezentantii CJ Cluj nici nu conﬁrmă, nici nu inﬁrmă noua investiţie
Reprezentanţii CJ Cluj au precizat că nu se pot da
mai multe detalii despre această investiţie până la ﬁnalizarea negocierilor. Aceştia au explicat că nu se pot
da detalii despre nicio negociere care este un curs, decât după semnarea contractului.
Parker Hanniﬁn Corporation a fost înﬁinţată în anul
1918 în Cleveland, SUA, având, în prezent, o cifră de
afaceri ce depăşeşte 13 miliarde USD şi peste 58.000
de angajaţi în 49 de ţări din întreaga lume, ﬁind specializată în producerea diverselor sisteme şi tehnologii de
control şi precizie utilizate în industria auto, aerospaţială şi construcţii, iar divizia europeană în producţia
şi distribuţia de cilindrii hidraulici.

Proiectul hidrocentralei de la
Tarniţa-Lăpuşteşti ar putea fi
scos la licitaţie luna viitoare
Proiectul de realizare a hidrocentralei de
la Tarniţa-Lăpuşteşti, din judeţul Cluj, ar putea ﬁ scos la licitaţie în cursul lunii februarie,
a anunţat, luni, ministrul delegat pentru
Energie, Constantin Niţă. Acesta a precizat
că în decurs de două-trei săptămâni ﬁrma de
consultanţă Delloitte va ﬁnaliza caietul de
sarcini şi studiul de fezabilitate.
“Este un obiectiv la care noi ţinem foarte
mult şi de care multă lume se preocupă ceea
ce înseamnă că este un obiectiv interesant.
Este de vreo 40 de ani şi foarte mulţi miniştri au fost, au plecat, au spus că îl vor face. Ei, iată că a venit şi vremea să ne apucăm
de treabă. Probabil că în vreo două-trei săptămâni consultantul Delloitte va ﬁnalia caietul de sarcini şi studiul de fezabilitate şi în
cursul lunii februarie vom scoate la licitaţie
acest obiectiv extrem de important pentru
sistemul energetic naţional”, a declarat
Constantin Niţă într-o conferinţă de presă
care a avut loc luni, după întâlnirea ministrului cu reprezentanţi ai Prefecturii şi
Consiliului Judeţean.
Acesta a precizat că deşi a fost semnată o
scrisoare de intenţie, în cursul lunii noiembrie 2013 cu compania Sinohydro Corporation din China, trebuie respectat principiul
european al transparenţei, astfel că ﬁ organizată o licitaţie pentru desemnarea companiei care se va ocupa de realizarea hidrocentralei de la Tarniţa-Lăpuşteşti, care presupune o investiţie de aproximativ 1,5 miliarde de euro.
Ministrul Constantin Niţă a precizat cu
această ocazie şi că este necesar ca pe plan
local să existe o situaţie cadastrală foarte clară a terenurilor din zonă. Hidrocentrala va ﬁ
realizată într-o zonă muntoasă, în amonte de
hidrocentrala Tarniţa, într-o zonă care poartă denumirea de Lăpuşteşti.
“Pentru că acele terenuri vor trebui expropriate, evaluate, în aşa fel încât partenerii care vor câştiga această licitaţie să aibă toate
detaliile necesare dezvoltării unui asemenea
proiect. Şi atunci este nevoie ca autorităţile
locale, mai ales prefectura, cu ajutorul agenţiei de mediu, a cadastrului, să poată să pună
la punct toate detaliile legate de terenurile de
acolo, pentru ca apoi să putem face hotărârea
de Guvern de expropriere, să putem să face,
rapoarte de evaluare, să vedem care este contribuţia Hidroelectrica în acest proiect”, a
spus ministrul Niţă.

În această ediţie, mai puteţi citi:
ÎPS Andrei, în vizită la victimele accidentului aviatic
Câinii zăpezii s-au întrecut în primul concurs cu atelaje canine din judeţ
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Hotărârile Consiliului Local Huedin din ianuarie 2014, în paginile 2-4, 6-7
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Hotărârile Consiliului Local Huedin
ROMÂNIA
JUD. CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de Consilier Local al d.lui Kapitan Zoltan
Consiliul Local al oraşului Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014
Tinând seama de actul de demisie înregistrat sub nr.
401/2014 înaintat de dl. Csudom Francisc din funcţia de consilier al Consiliului Local Huedin din partea Partidului Civic
Maghiar.
Având în vedere referatul nr. 415/2014, înaintat de Primar şi
Secretar, privind validarea în funcţia de Consilier Local al d.lui
Kapitan Zoltan, în urma demisiei d.lui Consilier Local Csudom
Francisc, respectiv Procesul verbal al comisiei de validare în
cadrul Consiliului Local Huedin.
Luând în considerare adresa nr. 177/2014 a Partidului Civic
Magiar şi actul emis de Partidul Civic Maghiar prin care se
conﬁrmă că următorul supleant din Lista de supleanţi al Partidului Civic Maghiar în urma Alegerilor Locale din Iunie 2012,
dl. Kapitan Zoltan este membru al PCM , se solicită validarea în
funcţia de Consilier Local în locul d.lui Csudom Francisc.
Tinând seama de referatul şi propunerea Comisiei de validare a Consiliului Local Huedin, la şedinta din data de
24.01.2014, prin care se propune validarea în funcţia de Consilier Local al d.lui Kapitan Zoltan.
In temeiul prevederilor art. 6, 7, 9, alin.2, lit.a, alin.3, art.10,
12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali, respectiv art. 31, alin.3, art. 32,36, 45 din Legea nr. 215/2001 republicata – Legea Administraţiei Publice Locale,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se ia act de demisia din funcţia de Consilier Local al
Consiliului Local al oraşului Huedin a .d.lui Csudom Francisc
ales pe Listele Partidului Civic Maghiar la Alegerile Locale din
iunie 2012, şi se declară vacant acest loc de consilier local.
Art.2. Se aprobă validarea următorului supleant din Lista de
supleanţi a Partidului Civic Maghiar – dl. Kapitan Zoltan în
funcţia de Consilier Local al Consiliului Local Huedin.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul administraţie publică locală şi
direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Art.4. Prezenta hotărâre va ﬁ comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului Oraşului Huedin.
Nr. 2/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenti:
14
Votat pentru:
13
1 consilier nu a votat
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe secţiunea de dezvoltare a oraşului Huedin la data de 31.12.2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
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 ﬁnantele publice locale cu modiﬁcările şi completarile ulterioare, respectiv

referatul nr364/20.01.2014 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
31.12.2013.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 3652014 înaintat
de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa din data de 20.01.2014.
Luând în considerare prevederile art. 49, pct.12 din Legea
nr. 273/2006 privind ﬁnanţele 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, modiﬁcată 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 31.12.2013, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 3/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea introducerea obiectivului în domeniul
public al Orasului Huedin, în urma lucrărilor realizate în anul
2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere Procesul Verbal de receptie deﬁnitivă nr.
8983/20.12.2013 referitor la ﬁnalizarea obiectivului de investiţii în anul 2013 – CANAL MENAJER str. Morii, în lungime de
208 ml şi CANAL MENAJER – tr. 1 Mai în lungime de 420 ml,
precum şi actualizarea valorii din domeniul public al oraşului
Huedin, respectiv referatul nr. 317/16.01.2014.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 318/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economicoﬁnanciare la şedinţa din data de 20.01.2014.
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HG
969/2002 privind atestarea Domeniului Public al Judeţului
Cluj, modiﬁcată prin Hotarare de Guvern, art. 36, alin. 2,
lit.c,d alin.5, lit.b, alin. 6, lit.a, pct.3 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă introducerea obiectivului în domeniul public al Orasului Huedin, în urma lucrărilor realizate în anul
2013 astfel:
Nr. crt Denumirea obiectivului
Valoare iniţială Lucrări realizate 2013
Valoare ﬁnală
1
CANAL MENAJER , Str. Morii în lungime de 208 ml.
0
46336,16
46336,16
2
CANAL MENAJER , Str. 1 Mai în lungime de 420 ml.
0
93563,42
93563,42
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică şi compartimentul de Urbanism din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 4/24.01.2014

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii Acordului de Cooperare între
oraşul Huedin prin Consiliul Local Huedin, şi I.S.U“Avram
Iancu” al Judeţului Cluj pe anul 2014, coﬁnanţarea lucrărilor
de reparaţii la pavilionul administrativ al imobilului din Huedin, str. Vladeasa nr. 35, cu suma de 60.000 lei.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere necesitatea asigurării Serviciilor Publice
Comunitare pentru Situatii de Urgenţă la nivelul Oraşului Huedin în care funcţionează o subunitate aparţinând ISU Cluj, pe
str. Vladeasa nr. 35, într-un imobil care necesită lucrări de reparaţi.
Luănd în considerare adresa nr. 2502322/28.11.2013 a ISU
Cluj şi referatul nr. 321/2014 inaintat de Directia Economică
din cadrul Primăriei Huedin.
Având în vedere proiectul de hotarare nr. 346/2014 înaintat
de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa din data de 20.01.2014.
Tinând cont de prevederile:
- Art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înﬁinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Legea nr.
363/2002, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
- Art.. 25 lit. g) din Legea privind protecţia civilă nr.
481/2004, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
- Art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modiﬁcări şi completări prin Legea nr.
15/2005;
- Art. 35 din Legea privind ﬁnanţele publice locale nr.
273/2006, cu modiﬁcările şi completările ulterioare; Hotărârii
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr.
46821/27.06.2007;
În temeiul prevederilor art.36,alin.1,2m lit. D, alin.6, lit.a, pct.8
şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă prelungirea pe anul 2014 Acordului de Cooperare între oraşul Huedin prin Consiliul Local Huedin, şi
Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al Judeţului Cluj.
Art. 2. Se aprobă coﬁnanţarea lucrărilor de reparaţii la pavilionul administrativ al imobilului din Huedin, str. Vladeasa nr.
35, al Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă ,, Avram Iancu,, al Judeţului Cluj, cu suma de 60.000 lei.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin
şi Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al
Judeţului Cluj.
Nr. 5/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumei de 80.000 lei din bugetul
pe anul 2014, pentru achiziţionarea unui teren în suprafaţă de
1613 mp, în P.ţa Republicii nr. 8
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere referatul nr. 5802/2013 înaintat de compartimentul achiziţii publice, privind alocarea sumei necesare
pentru achizitionarea unui teren în suprafată de 1613 mp, situat în P.ta Republicii nr. 8, respectiv referatul nr. 1408/2013 înaintat de biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate a
terenului pe care vor ﬁ amplasate boxe de depozitare lemne de
foc pentru locatarii blocurilor din P.ta Republicii nr. 8, respectiv amenajarea unor spatii verzi.
Tinand seama de raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 1618 mp înscris în C.F 1917 – Huedin, nr. Top 250/3,
249/1.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 368/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia economică la şedinţa din
data de 20.01.2014.
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.d, alin. 6, lit.a,
pct.11 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice
Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă achiziţionarea terenului înscris în C.F
1917- Huedin, nr. top 250/3, 249/1 în suprafaţă de 1613 mp, teren situat în P.ta Republicii nr. 8, în vederea amenajării unor
boxe speciale destinate depozitarii de lemne foc pentru locatarii domiciliaţi în P.ta Republicii nr. 8.
Art.2.Se aprobă alocarea sumei de 80.000 lei din bugetul pe
anul 2014, pentru achiziţionarea terenului prevăzut la art.1 din
prezeta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică şi compartimentul de Urbanism din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 6/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
12
Abtineri:
2
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolul de Cooperare nr.
376/20,01.2014 pe linia prevenirii şi combaterii criminaşităţii,
a evenimentelor rutiere precum şi a îmbunătăţirii conditiilor
de primire a publicului în cadrul Poliţiei Oraşului Huedin, încheiat între Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj şi Primăria Oraşului Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Luând în considerare necesitatea asigurării condiţiilor de
desfăşurare a activităţii personalului din cadrul Poliţiei Oraşului Huedin în relaţia cu cetăţenii Oraşului Huedin, de primire
în audienţă, informare , indrumare şi consiliere , cat si pentru
asigurarea condiţiilor optime de desfaşurare a activităţii institutiei Politiei Orasului Huedin, inclusiv de reabilitare si rentabilizare energetică a imobilului in care-şi desfasoară activitatea instituţia.
Având în vedere Protocolul de Cooperare nr. 376/20,01.2014
pe linia prevenirii şi combaterii criminaşităţii, a evenimentelor rutiere precum şi a îmbunătăţirii conditiilor de primire a
publicului în cadrul poliţiei Orasului Huedin, incheiat intre Inspectoratul de Politie al Judeţului Cluj şi Primăria Orasului
Huedin.
Luand in considerare adresa nr. 415062/ 20.01.2014, prin
care se solicită coﬁnaţarea pentru achizitionarea echipamentelor şi materialelor necesare înlocuirii sistemului de încălzire
actual,cu unul performant care să reducă costul utilităţilor pe
acest secment.
Tinand seama de referatul nr. 299/2014 înaintat de direcţia
economică din cadrul Primăriei Orasului Huedin privind alocarea sumei de 70.000 lei, pentru achizitionarea echipamente-

lor şi materialelor necesare înlocuirii sistemului de încălzire
actual, cu unul performant care să reducă costul utilităţilor pe
acest segment.
Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 378/2014 înaintat
de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa din data de 20.01.2014.
În temeiul prevederilor legii nr. 218/2002 privind organizarea si funcţionarea Politiei Române, Legea nr. 263/2002 de
aporbare a OG nr. 88/2001 privind serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, Legea nr. 500/2002 privind ﬁnantele publice, HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata si de valoriﬁcare a bunurilor apartinând instituţiilor publice, art.36,alin. 2, lit. d, alin.6, lit.a, pct. 7, 8, 19, şi
art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Protocolul de Cooperare nr. 376/20,01.2014
pe linia prevenirii şi combaterii criminaşităţii, a evenimentelor rutiere precum şi a îmbunătăţirii conditiilor de primire a
publicului în cadrul Poliţiei Oraşului Huedin, încheiat între Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj şi Primăria Oraşului
Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2014, a
sumei de 70.000 lei, sumă destinată coﬁnanţării echipamentelor şi materialelor necesare înlocuirii sistemului de încălzire
actual, cu unul performant care să reducă costul utilităţilor pe
acest secment, pentru imobilul în care î-şi desfăşoară activitatea Poliţia Oraşului Huedin, din str. Avram Iancu nr. 7.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj şi Primăria Oraşului Huedin.
Nr. 7/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetul de venituri şi cheltueili pe anul
ﬁnanciar 2014 la SC Tetarom SA Cluj Napoca.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere adresa nr. 151/2014 a SC TETAROM SA şi
Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2/2014 privind
convocarea A.G.A a societăţii, pentru data de 17.02.2014, pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, şi
prezentarea Raportului semestrial – sem. II din 2013, de Consiliul de Administratie al SC Tetarom SA, şi ţinând seama de
referatul nr. 370/2014 înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 371/22014
inaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa din data de 20.01.2014.
Tinând cont de prevederile art. 10 din Statutul SC TETAROM SA, art.41, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modiﬁcările la zi, art. 36, alin.2 lit. A, alin. 3, lit.
c şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltueili pe anul ﬁnanciar 2014 la SC Tetarom SA Cluj Napoca.
Art.2. Se aprobă Raportul semestrial – semestrul II din anul
2013- asupra activităţii de administrare, de către Consiliul de
Admnistraţie al SC Tetarom SA.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Huedin Dr.
Mircea MOROŞAN sau reprezentantul acestuia, să voteze la
şedinţa din data de 17.02.2014 pentru ,, Ordinea de Zi al SC Tetarom SA Cluj,, şi pentru hotărârile menţionate la art.2.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 8/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumei de 200.000 lei din bugetul
pe anul 2014 către Spitalul Orăşenesc Huedin, în vederea realizării lucrărilor de izolare termică a clădirii noi a Spitalului Orăşenesc.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere necesitatea reducerii cheltuielilor de încălzire la Spitalul Orăşenesc Huedin, prin adoptarea unor măsuri
energetice constând în izolarea termică a clădirii noi a Spitalului Orăşenesc Huedin.
Ţinând seama de adresa nr. 22/15.01.2014 înregistrată sub
nr. 264/15.01.2014 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin,
prin care solicită alocarea sumei de 200.000 lei, pentru reabilitarea termică a clădirii Spitalului nou, respectiv referatul nr.
349/2014 înaintat de Direcţia Economică din cadrul Primăriei
Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 350/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activitati economico – ﬁnanciare la şedinta din data de 20.01.2014.
Tinând cont de prevederile art. 36, alin.2 lit. b, d, alin. 4, lit.a,
alin 6, lit.a, pct.3 şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul
pe anul 2014 către Spitalul Orăşenesc Huedin, în vederea realizării lucrărilor de izolare termică a clădirii noi a Spitalului Orăşenesc.
Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 9/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii, a unor spaţii
situate în incinta Policlinicii Huedin ( P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 ),
etajul II, corp A, în suprafaţă totală de 25,51 mp
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 261/2014 înaintată de d.na Paşcalău Laura Florina cu domicliul în oraşul Huedin, str. Trandaﬁrilor nr. 49 A, Jud. Cluj, prin care solicită
aprobarea închirierii unor spaţii situate în incinta fostei Policlinici Huedin, P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 , etajul II, corp A, în suprafaţă totală de 25,51 mp compuse din:
o încăpere în suprafaţă de 15,75 mp evidenţiată pe
schiţa etajului II, corp A, la poziţia 208, încăpere care va ﬁ folosita în exclusivitate cu destinatia de cabinet de nutriţie şi dietetică.
spaţiu adiacent cabinetului medical în suprafaţa totală de 9,76 mp, spaţiu compus din hol de acces, sala de aşteptare, spatiu pentru colectarea deşeurilor periculoase şi depozitarea materialelor de curăţenie, şi acces la grupul social.
Ţinând seama de referatul nr. 333 /17.01.2014 înaintat de
biroul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei
Huedin.
Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 337/2014 înaintat
de primar şi avizat de comisia de sănătate, tineret la şedinţa din
data de 20.01.2014.
Luând în considerare prevederile art 36, alin.1,2, lit. c, d, ,
alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi
art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii, a unor spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin ( P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 ), etajul II,
corp A, în suprafaţă totală de 25,51 mp, o încăpere în suprafaţă de
15,75 mp evidenţiată pe schiţa etajului II, corp A, la poziţia 208,
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încăpere care va ﬁ folosita în exclusivitate cu destinatia de cabinet
de nutriţie şi dietetică şi spaţiu adiacent cabinetului medical în
suprafaţa totală de 9,76 mp, spaţiu compus din hol de acces, sala de
aşteptare, spatiu pentru colectarea deşeurilor periculoase şi depozitarea materialelor de curăţenie, şi acces la grupul social.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei privind închirierea spaţiilor solicitate la art.1, cf. anexei
la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor prevăzute la art.1 cf. anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodarie comunala şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 10/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii, a unor spaţii
situate în incinta Policlinicii Huedin ( P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 ),
etajul I, corp A, în suprafaţă totală de 33,57 mp
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 7381/2013 înaintată de dl. Dr. Zagrean Iosif, cu domicilliul în municipiul Cluj Napoca, str. Tuşnad, nr. 1, ap.8, Jud. Cluj, prin care solicită aprobarea închirierii unor spaţii situate în incinta fostei Policlinici
Huedin, P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 , etajul I, corp A, în suprafaţă totală
de 33,57 mp compuse din: o încăpere în suprafaţă de 16 mp evidenţiată pe schiţa etajului I, corp A, la poziţia 124, încăpere care
va ﬁ folosita în exclusivitate cu destinatia de cabinet medical.
- Spaţiu adiacent cabinetului medical în suprafaţa totală de
17,95 mp, spaţiu compus din hol de acces, sala de aşteptare, spatiu pentru colectarea deşeurilor periculoase şi depozitarea materialelor de curăţenie, şi acces la grupul social, din care suprafata de 5,28 mp spaţiu adiacent care va ﬁ folosit în exclusivitate şi
suprafaţa de 12,67 mp, spaţiu adiacent care va ﬁ folosit în comun.
Ţinând seama de referatul nr. 332 /17.01.2014 înaintat de biroul
de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 336/2014 înaintat
de primar şi avizat de comisia de sănătate, tineret la şedinţa din
data de 20.01.2014.
Luând în considerare prevederile art 36, alin.1,2, lit. c, d, ,
alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.
3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

zarea unor activităţi educative, culturale, artistice, ştiinţiﬁce şi
sportive.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere adresa nr. 649/14.01.2014, înaintată de Clubul Copiilor Huedin, înregistrată sub nr. 228/14.01.2014, prin
care solicită aprobarea prelungirii parteneriatului educativ
,, Organizarea activităţilor educative cu participarea copiilor şi elevilor din comunitatea locală ” , între Consiliul Local
Huedin şi Clubul Copiilor Huedin în anul 2014.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 320/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de cultură la şedinţa din
data de 20.01.2014.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a,
pct.1, 4, 5, 6 şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă prelungirea Parteneriatului între Consiliul
Local şi Clubul Copiilor Huedin pe anul 2014, pentru realizarea unor activităţi educative, culturale, artistice, ştiinţiﬁce şi
sportive, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Clubul Copiilor Huedin.
Nr. 12/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii Parteneriatului educativ între Consiliul Local Huedin şi Asociaţia ,, Actived 2013 Huedin”,
pe anul 2014.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere adresa nr. 2/03.01.2014, înaintată de Asociaţia Actived 2013 Huedin, înregistrată sub nr. 58/07.01.2014,
prin care solicită aprobarea prelungirii Parteneriatului educativ cu titlul Organizarea de activităţí educative cu participarea
tinerilor din comunitatea locală pe anul 2014 (1 ianuarie 2014
– 31 decembrie 2014).
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 320/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de cultură la şedinţa din
data de20.01.2014.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a,
pct.1, 4, 5, 6 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii, a unor spaţii
situate în incinta Policlinicii Huedin ( P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 ),
etajul I, corp A, în suprafaţă totală de 33,57 mp, o încăpere în
suprafaţă de 16 mp evidenţiată pe schiţa etajului I, corp A, la
poziţia 124, încăpere care va ﬁ folosita în exclusivitate cu destinatia de cabinet medical şi spaţiu adiacent cabinetului medical
în suprafaţă totală de 17,95 mp.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei privind închirierea spaţiilor solicitate la art.1, cf. anexei
la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor prevăzute la art.1 cf. anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodarie comunala şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 11/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

Art. 1 Se aprobă prelungirea Parteneriatul educativ între
Consiliul Local Huedin şi Asociaţia ,, Actived 2013 Huedin”, pe
anul 2014, pentru realizarea unor activităţi educative, cultural- artistice, tehnico – aplicative şi sportiv – turistice în rândul
tinerilor din învăţământul preuniversitar din oraşul Huedin.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia ,, Actived 2013 Huedin’’.
Nr. 13/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii Parteneriatului între Consiliul Local şi Clubul Copiilor Huedin pe anul 2014, pentru reali-

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii,prin licitatie
publică, a unei suprafeţe de 4 mp, situată în P.ţa Victoriei nr. 6
– 8, în curtea Policlinicii Huedin, pentru amplasarea unei construcţii demontabile sezoniere, comercializare presă.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere cererea nr. 8293 din 27.11.2013, înaintată
de P.F.A Crişan Marcel Gabriel cu domiciliul în localitatea Poieni, nr. 176, jud. Cluj, prin care solicită închirierea unui teren
domeniul public al orasului Huedin în vederea amplasării unei

construcţii demontabile sezoniere, construcţie în care se vor
efectua activităţi comerciale – comercializare presă, pe o suprafaţă de 4 mp, teren situat în P.ţa Victoriei nr. 6 – 8, pe terenul
eferent cladirii fostei Policlinici, respectiv referatul nr.
334/17.01.2014 înaintat de compartimentul de gospodarie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 337/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de sănătate, tineret la şedinţa din data de 20.01.2014.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.c,
şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale
republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă închirierea în condiţiile legii, prin licitatie
publică, a unei suprafeţe de 4 mp, situată în P.ţa Victoriei nr. 6
– 8, în curtea Policlinicii Huedin, pentru amplasarea unei construcţii demontabile sezoniere, construcţie în care se vor efectua activităţi comerciale – comercializare presă.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei privind închirierea spaţiului solicitat la art.1 cf. anexei la
prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutului Contactului de închiriere a
spaţiului solicitat la art.1 cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodarie comunala şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 14/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programul manifestărilor cultural artistice şi sportive care vor ﬁ organizate în anul 2014.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Tinand seama referatul nr. 86/20.01.2014, inregistrat sub
nr. 366/20.01.2014 , 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 2014.
Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 367/2014 înaintat
de primar şi avizat de comisia de învăţământ cultură la şedinta
din data de 20.01.2014.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6,
lit.a, pct. 4, 5 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Programul manifestărilor cultural artistice
şi sportive care vor ﬁ organizate în anul 2014, conform anexei
la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultură Huedin.
Nr. 15/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea desemnării unui reprezentant al Consiliului Local Huedin în comisia de jurizare a nominalizărilor şi
desemnare a câştigătorilor la GALA PREMIILOR DE EXECELENŢĂ ,, PAŞI SPRE VIITOR,, din cadrul ASOCIAŢIEI ACTIVED 2013 HUEDIN.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere adresa nr. 3/2014, înregistrată sub nr.
59/07.01.2014 , înaintată de Asociaţia ACTIVED 2013 HUEDIN, prin care solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Huedin care să facă parte din comisia de jurizare a

Continuarea în pagina 6
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În 2013, prioritatea Huedinului a fost
dezvoltarea infrastructurii oraşului
Interviu cu primarul Oraşului Huedin, Dr. Mircea Moroşan, la final de an 2013
Reporter: – Cum aţi caracteriza succint activităţile
Primăriei în anul 2013?
Dr. Mircea Moroşan: – În
anul 2013 am continuat să ne
axăm pe prioritatea noastră
de bază: dezvoltarea infrastructurii oraşului pentru crearea premiselor unei dezvoltări socio-economice în etapele următoare. Când vorbesc depre infrastructură,
mă refer la modernizare
străzi, extindere de reţele apă
canal, extindere de reţele
electrice, aducţiunea şi distribuţia reţelei de gaz în oraşul Huedin. În acest sens am
ﬁnalizat astfaltarea străzilor
Moţilor, Mănăşturului, Viilor
şi Câmpului. Trebuia să terminăm astfaltarea străzilor 1
Mai, Morii, Stadionului, Florilor şi Oborului dar, din cauza ﬁrmelor participante la licitaţie, care s-au contestat în
instanţă, am reuşit semnarea
contractului pentru execuţie
doar în data de 16 ianuarie
2014. Cu siguranţă aceste
străzi vor ﬁ astfaltate în 2014.
Am efectuat lucrări de extindere şi reabilitare a reţelei de
apă canal pe străzile Gării,
Morii, 1 Mai, Moţilor, Viilor,
Stadionului şi Florilor. De
asemenea au fost efectuate
lucrări de extindere a reţelei
electrice pe strazile Prundului şi Mănăşturului. Am continuat demersurile necesare
pentru concesionarea distribuţiei de gaz în oraş. Un prim
succes l-am obţinut în anul
trecut când am ﬁnalizat etapa I – aceea de a aduce magistrala de gaz până la 7 km după
oraşul Huedin. Ea este terminată şi în scurt timp va ﬁ um-

demersurilor făcute de catre
noi, va ﬁ reluat anul acesta.

plută cu gaz. Partea a II a –
distribuţia reţelei de gaz în
interiorul oraşului – este în
faza de proiectare (SF şi PT)
urmând ca în lunile următoare să depunem proiectul la
Ministerul Economiei şi Industriilor, urmând ca acesta
să ﬁe scos la licitaţie internaţională. Dacă reuşim să ﬁnalizăm aceste proiecte pe infrastructură sunt convins că
vor apărea şi investitori care
în perspectivă vor creea şi
noi locuri de muncă.
R: – Ce alte obiective aţi
realizat şi v-au dat satisfacţie în 2013?
MM: – Proiectul cel mai
frumos şi care mi-a dat cele
mai mari satisfacţii în 2013 a
fost „Modernizarea Centrului Civic al Oraşului Huedin
– Etapa I şi II”. Etapa a III-a
va ﬁ ﬁnalizată în 2014. Majoritatea concitadinilor au fost

încântaţi de acest proiect, ﬁind convinşi că am reuşit să
schimbăm faţa oraşului nostru cu un centru modern, european. Am reuşit să ﬁnalizăm lucrările la Căminul Cultural din Bicălatu, anul acesta urmând să-l dotăm cu mobilier şi aparatură pentru bucatărie.
R:– Cum aţi putea deﬁni
relaţiile primăriei cu
instituţiile bugetare din
oraş?
MM: – Să le luăm pe rând.
Cu Spitalul Orăşenesc Huedin avem o relaţie de colaborare foarte bună. Susţinem
eforturile echipei manageriale şi a tuturor angajaţilor de
a deveni un spital performant, modern, în vederea satisfacerii cerinţelor medicale ale comunităţii noastre.
Rezultatele nu au întârziat
să apară şi sunt convins ca

pacienţii, deja, au simţit
acest lucru. În anul trecut
am ﬁnanţat lucrările de reabilitare a subsolului tehnic
care era inundat de 14 ani
(din 1999). Am coﬁnaţat
achiziţionarea de aparatura
medicala performantă. Anul
acesta ne propunem să începem reabilitarea termica a
clădirii noi a spitalului precum şi continuarea coﬁnanţării achiziţionării de aparatură medicală. În ceea ce priveşte relaţia cu unităţile şcolare din Huedin, în 2013 am
susţinut ﬁnanciar toate bursele elevilor precum şi sumele necesare navetei dascălilor. Am susţinut activităţile culturale şi ştiinţiﬁce
desfăşurate de către şcoli.
Avem speranţa că proiectul
nostru îndrăzneţ din 2008,
de a construi un campus şcolar în incinta Liceului Tehnologic „Vlădeasa”, datorită

R: – În ceea ce priveşte
cultele, sportul, activităţile culturale, ce ne puteţi
spune?
MM: – Susţinem toate activităţile culturale desfăşurate de catre Casa de Cultură şi
nu numai. Încercăm să creştem an de an nivelul vieţii
noastre culturale prin implicarea directă a Primăriei. În
acest sens, anul trecut Primăria a semnat un contract
cu Teatrul National Cluj Napoca pentru o stagiune cu 6
spectacole. Am avut în vedere susţinerea ﬁnanciară a tuturor confesiunilor religioase din oraş, în limita bugetului. În ceea ce priveşte susţinerea acţiunilor sportive şi
de tineret, am ﬁnanţat echipa
de fotbal de juniori Vlădeasa
Huedin în Campionatul Judeţean, am susţinut ﬁnanciar
Asociaţia Gheorghe Mureşan
pentru promovarea baschetului în rândul copiilor din
ciclul primar. Am susţinut
Asociaţia sportivă de tenis de
câmp Sănătatea, precum şi
toate activităţile şi concursurile sportive desfăşurate în
oraş.
R: – Un mesaj de ﬁnal?
MM: – Vă promit că în următorul interviu vă voi face
cunoscute proiectele pentru
anul 2014 care, deja anticipez, sunt în număr de peste
25. Le urez tuturor huedinenilor „La mulţi ani!”, sănătate, bucurii şi împliniri în anul
2014. O dată în plus, împreună vom reuși!

ÎPS Andrei, în vizită la victimele accidentului aviatic
Mitropolitul Clujului i-a
vizitat marţi, 28 ianuarie
2014, pe cei patru supravieţuitori ai accidentului aviatic ce sunt internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă din
Cluj, informează Biroul de
rpesă al Mitropoliei.
Înaltpreasﬁnţitul Părinte
Andrei a stat de vorbă cu răniţii, a făcut o scurtă rugăciune şi i-a îmbărbătat, dorindu-le însănătoşire grabnică. La sfârşitul vizitei sale
a stat de vorbă şi cu managerul spitalului, Dr. Ec. Petru
Susca dorind să stabilească
o colaborare între biserică şi

spital. „I-am găsit bine, am
fost la ei în salon şi am vorbit
puţin cu ei. Este o mare traumă să treci prin aşa ceva, să
ﬁi într-un avion care se prăbuşeşte. Mă bucur că i-am
găsit bine şi că sunt optimişti. E bine să îi vizitezi pe
cei care se aﬂă în necaz”, a
declarat presei, ÎPS Mitropolit Andrei, la plecarea din
spital, potrivit Agerpres.
Cei patru pacienţi sunt
periodic vizitaţi şi de preotul
Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă, părintele Ioan
Cozma, care a făcut rugăciuni de însănătoşire încă de

la internarea acestora: „Luni
noaptea au fost aduşi răniţii
la spital şi marţi dimineaţa
am şi făcut slujbă la biserică
şi rugăciuni pentru sănătatea lor. Marţi după-masa
i-am vizitat pe bolnavi şi
le-am spus că suntem alături
de ei în acest moment greu
prin care trec şi ne rugăm ca
Dumnezeu să-i pună pe picioare şi să-i întoarcă din
nou în sânul societăţii şi
acolo unde este locul lor. Azi
de dimineaţă ÎPS Mitropolit
Andrei a venit la clinică,
l-am însoţit în salonul bolnavilor unde a stat de vorbă

cu dânşii, i-a îmbărbătat, a
făcut o rugăciune pentru sănătatea lor, s-a interesat de
evoluţia victimelor şi le-a
dorit din tot suﬂetul însănătoşire grabnică”.
În accidentul aviatic petrecut luni, 20 ianuarie 2014,
în Munţii Apuseni, şi-au
pierdut viaţa pilotul Adrian
Iovan şi studenta Aurelia
Ion. Avionul la bordul căruia
se aﬂa un echipaj medical a
aterizat forţat într-o zonă
muntoasă accidentată, la
peste 1.400 de metri altitudine, la graniţa judeţelor
Cluj şi Alba. În urma acci-

dentului, au fost răniţi copilotul Răzvan Petrescu şi patru medici de la diferite spitale din ţară – Radu Zamﬁr
de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul
“Sfânta Maria” şi Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal
din Beiuş, judeţul Bihor.
Echipa medicală mergea la
Oradea, unde urma să preleveze organe pentru transplant. Persoanele rănite în
accidentul aviatic se aﬂă internate la secţia de terapie
intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Cluj.
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Urmare din pagina 4
nominalizărilor şi desemnare a câştigătorilor la GALA PREMIILOR DE EXECELENŢĂ ,, PAŞI SPRE VIITOR,, , activitate organizată cu concursul societăţii civile, a mediului de afaceri şi al instituţiilor reprezentative la nivel local.
Luând în considerare prevederile Legii nr. 84/1995, Legea
Învăţământului republicată, Ordinul M.E.D.C.T nr. 1409/2007,
respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a C.A
din Invăţământul preuniversitar, art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a,
pct.1, 4, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local Huedin în comisia de jurizare a nominalizărilor şi desemnare a câştigătorilor la GALA PREMIILOR DE EXECELENŢĂ
,, PAŞI SPRE VIITOR,, din cadrul ASOCIAŢIEI ACTIVED 2013
HUEDIN, in persoana d.nei Viceprimar Giurgiu Marinela.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia ,, Actived 2013 Huedin’’.
Nr. 16/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 358/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism la şedinţa din data de 20.01.2014.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.a,
b, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art1. Se aprobă constituirea unei comisii formata din 5 consilieri locali pentru stabilirea unor amplasamente pe domeniul public al Oraşului Huedin, în vederea închirierii ulterioare, pentru
amenajare tonete, chioscuri şi terase cu diferite destinaţii astfel:
–
Lazea Constantin
–
Parpucea Emilian
–
Vasas Stefan
–
Sucilă Valentin
–
Buzas Istvan
Art.2. Comisia constituită conform art.1, va prezenta o listă
cu propunerile de amplasamente pentru construcţii provizorii,
urmând a ﬁ supusă spre aprobare la şedinţa ordinară din luna
februarie 2014.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodarie comunala şi locativă şi
compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 18/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii asocierii cu Asociaţia Gheorghe
Mureşan pe anul 2014, pentru derularea proiectului ,,Educaţie
prin Sport, programe de baschet pentru copii cu vârsta între 8 – 13
ani, după orele de clasă, în Sala de Sport a Oraşului Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere adresa nr. 1/17.01.2014 înaintată de Asociaţia Gheorghe Mureşan, prin care solicită continuarea Programului ,, Educaţie prin Sport, programe de baschet pentru
copii după orele de clasă – Liga de baschet Ghiţă Mureşan,, in
Huedin pe anul 2014, respectiv referatul nr. 354/17.01.2014
înaintat de consilier Dezsi Norbert.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 355/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de învăţământ, cultură la
şedinţa din data de 20.01.2014.
Tinand seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a,
pct.1, 3, 5, 6 , şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă prelungirea asocierii cu Asociaţia Gheorghe Mureşan pe anul 2014, pentru derularea proiectului ,,Educaţie prin Sport, programe de baschet pentru copii cu vârsta
între 8 – 13 ani, după orele de clasă, în Sala de Sport a Oraşului
Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2014, a
sumei de 1.500 lei / lună, timp de 10 luni pentru asigurarea unei
părţi a costurilor de funcţionare a Programului de baschet gratuit, pentru copii cu vârsta între 8 -13 ani, din oraşul Huedin.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directia economică din cadrul Primariei Huedin.
Nr. 17/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii unei comisii pentru stabilirea unor amplasamente pe domeniul public al Oraşului Huedin, în vederea închirierii ulterioare, pentru amenajare tonete,
chioscuri şi terase cu diferite destinaţii.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere referatul nr. 248/14.01.2014 înaintat de compartimentul de urbansim din cadrul Primăriei Huedin, privind solicitarea
aprobării stabilirii amplasamentelor în vederea închirierii ulterioare
pentru amenajare tonete, chioscuri şi terase cu diferite destinaţii.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea angajării cu contracte de prestări servicii, a unui număr de 15 muncitori ecologişti, pe perioadă determinată, respectiv 01.01.2014 – 31.12.2014
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere necesitatea realizării unor programe ecologice la nivelul oraşului Huedin, respectiv de păstrare a curăţeniei domeniului public, igienizări, decolmatări şanţuri, canale,
rigole, întreţinerea drumurilor şi străzilor, cosit şi întreţinut
spaţii verzi, referatul nr. 242/2014, înaintat de şef serviciu ecologie, prin care se solicită angajarea unui număr de 15 muncitori ecologisti în vederea realizării programului de ecologizare
pe anul 2014, respectiv referatul nr. 300/ 2014 inaintat de directia economica din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 322/2014.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin., 2, lit.a, alin.3,
lit.b şi 46 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă angajarea unui număr de 15 muncitori ecologişti, cu contracte de prestari servicii, pe perioada determinată, respectiv 01.01.2014 – 31.12.2014, în vederea realizării
programului de ecologizare pe anul 2014, şi a lucrărilor care
vor ﬁ executate de aceste persoane.
Art.2. Se aprobă asigurarea cheltuielilor de personal aferentă celor 15 posturi – muncitori necaliﬁcaţi ecologişti, din bugetul de venituri proprii şi subvenţii al anului 2014, la nivelul salariului minim pe economie.
Art.3. Se aprobă categoriile de lucrări care vor ﬁ ectutate în
anul 2014 de muncitorii încadraţi la serviciul de ecologie din
cadrul Primăriei Huedin.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primariei Huedin.
Nr. 19/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modiﬁcării Organigramei şi Statului de Funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Huedin.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere referatul nr. 326/16.01.2014 înaintat de
compartimentul Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul, prin care solicită aprobarea modiﬁcării Organigramei şi Statului de
Funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului
Huedin, în sensul crearii unui post de agent de pază prin mutarea de la Serviciul amenajarea teritoriului şi protecţiei civile,
devenit vacant ca urmare a pensionării ocupantului postului
de la poziţia nr. 37 din Statul de funcţii şi mutarea acestui post
la compartimentul tehnic administrativ, de agent de pază la poziţia nr. 87.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 356/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de administratie publică la
şedinţa din data de 20.01.2014.
In conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2013 privind
stabilirea unor măsuri de asigurare a funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea sa , Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art. 36, alin. 1, 2, lit.a, alin.3, lit.b, şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administratiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă modiﬁcarea Organigramei şi Statului de
Funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului
Huedin, crearea unui post de agent de pază prin mutarea de la
Serviciul amenajarea teritoriului şi protecţiei civile, devenit
vacant ca urmare a pensionării ocupantului postului de la poziţia nr. 37 din Statul de funcţii , la compartimentul tehnic administrativ, de agent de pază la poziţia nr. 87.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul şi Directia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 20/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea subvenţionării pentru chiriaşii locuinţelor sociale pe anul 2014
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr.
152/29.11.2013 privind aprobarea subvenţionării chiriei locuinţelor sociale şi a situaţiei nr. 549/19.01.2013 privind justiﬁcarea sumelor necesare pentru acoperirrea de la bugetul local a
diferenţei până la valoarea nominală a chiriei aferentă locuinţelor sociale sau după caz a chiriei aferente locuinţelor de necesitate, respectiv referatul nr. 330/16.01.2014 înaintat de
compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Huedin,
prin care solicită aprobarea subvenţionării chiriei pentru locuinţele sociale.
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, pentru anul 2014, subvenţionarea pentru
chiriaşii locuinţelor sociale, a diferenţei între nivelul chiriei
calculat pentru locuinţele sociale şi nivelul venitului net lunar
calculat pe ultimele 12 luni pe familie, nivelul chiriei neputând
depăşi procentul de 10% din veniturile familiei care deţine locuinţa socială, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodărie comunală şi locativă şi Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 21/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
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privind aprobarea prelungirii Parteneriatului între Consiliul Local şi Clubul Copiilor Huedin pe anul 2014, pentru realizarea unor activităţi educative, culturale, artistice, ştiinţiﬁce şi
sportive.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având in vedere adresa Spitalului Orasenesc Huedin nr.
480/24.01.2014, prin care solicita coﬁnantarea cu un procent
de 5% pentru achizitionare aparatura medicala respectiv coﬁnantarea cu un procent de 3% pentru reparatii la imobilele Spitalului Orasenesc Huedin, din bugetul local pe anul 2014, respectiv referatul nr. 481/2014 înaintat de directia economică
din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotarare nr. 482/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de sanatate la şedinta din data de 24.01.2014.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121
din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare Publice pentru
care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1,
anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului
de predare – preluare în vederea transferului Managementului
Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174,
alin.4,5, art.183 .2 , art.192.5, lit. B, c din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G
48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate
de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul M.S nr. 916/2006,
1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi
art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modiﬁcată cu Legea 286/2006.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2014.
Având în vedere adresa nr. 431/28.01.2014 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, inregistrata sub nr. 588/2014, prin care solicită aprobarea transformării postului de asistent medical principal vacant în Statul de Functii la poziţia 43 Secţia
Chirurgie Generală, în post de medic specialitatea medicină de
laborator, pentru Laboratorul de Analize Medicale şi scoaterea
la concurs a postului de medic în specialitatea medicină de laborator, în locul postului de asistent medical principal vacant
în Statul de Funcţii la pozitia 81 Compartiment Neonatologie,
prin demisia d.nei Toda Alexandrina – asistent medicla principal, şi luand in considerare Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1 din 28.01.2014 al Spitalului Orasenesc Huedin, respectiv referatul nr. 592/2014 înaintat de Directia economică
din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de prevederile H.G 849/2012 privind ocuparea posturilor vacante după data de 1 ianuarie 2012 în cadrul
unităţilor din sistemul sanitar.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 593/2014 înaintat
de primar şi avizat de comisia de sănătate, tineret la şedinţa din
data de 29.01.2014.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121
din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare Publice pentru
care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1,
anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului
de predare – preluare în vederea transferului Managementului
Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174,
alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1,
lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul
M.S nr. 916/2006, 1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.d,
alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă coﬁnanţarea cu un procent de 5% de catre
Consiliul Local Huedin, din valoarea de investiţii – Achizitionare de aparatură medical de catre Spitalul Orasenesc Huedin,
in sumă de 15.450 lei, suma ﬁind cuprinsă în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2014:
astfel:
Nr. Crt.
Denumire lucrare Valoarea estimata cu
TVA-lei- Cuantum coﬁnantare 5%-Buget local-lei1. Deﬁbrilator cardiac
20.000 1.000
2. Sistem de monitorizare terapie intensiva 100.000 5.000
3 Lampi de operatie
74.000 3.700
4 Incubator nou nascuti 40.000 2.000
5 Masa examinare ginecologica
25.000 1.250
6 Ecograf cu sonda convexa cu frecventa multopla 50.000 2.500
TOTAL 309.000 15.450
Art.2. Se aprobă coﬁnanţarea cu un procent de 3% de catre
Consiliul Local Huedin, din valoarea de investiţii – Reparaţii
capitale la Spitalul Orăşenesc Huedin, in sumă de 23.850 lei,
suma ﬁind cuprinsă în bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul
2014 astfel:
Nr. Crt. Denumire lucrare Valoarea estimata cu TVA-leiCuantum coﬁnantare 3%-Buget local-lei1. Lucrari de anvelopare cladire spital nou
500.000 15.000
2 Reabilitare centrala termica
250.000 7.500
3 Lucrari de reparatii instalatii electrice
45.000 1.350
TOTAL 795.000 23.850
Art. 3 .Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia economica din cadrul Primăriei Huedin
şi Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 22/24.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

Art. 1. Se aprobă transformarea unui post de asistent medical principal pozitia nr. 43, în Statul de Funcţii – Secţia Chirurgie Generală, în post de medic specialitatea medicină de laborator, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Art. 2. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de medic
specialitatea medicină de laborator în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 23/29.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan

HOTĂRÂRE

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformării unui post de de asistent
medical principal – Secţia Chirurgie Generală, în post de medic medicină de laborator şi scoaterea la concurs a postului de
medic medicină de laborator în cadrul Spitalului Orăşenesc
Huedin.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modiﬁcarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 9/24.01.2014
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.01.2014.
Având în vedere necesitatea efectuarii lucrarilor de reparatii capitale la fatada cladirii noi a Spitalului Orasenesc Huedin.
Ţinând seama de adresa nr. 430/28.01.2014 înregistrată sub nr.
587/28.01.2014 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, prin care
solicită modiﬁcarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.
9/24.01.2014, prin care au solicitat alocarea sumei de 200.000 lei,
pentru reabilitarea termică a clădirii Spitalului nou, înlocuirea ,,
lucrarilor de izolare termică a clădirii noi a Spitalului Orăşenesc
cu ,, lucrări de reparaţii capitale la faţada clădirii noi a Spitalului
Orăşenesc Huedin,, respectiv referatul nr.590/29.01.2014 înaintat
de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Huedin.
Luând in considerare proiectul de hotărâre nr. 591/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economce la şedinţa din data de 29.01.2014
Tinând cont de prevederile art. 36, alin.2 lit. b, d, alin. 4, lit.a, alin
6, lit.a, pct.3 şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 9/24.01.2014, prin care a fost alocată su-

ma de 200.000 lei, în bugetul Consiliului Local pe anul
2014 pentru Spitalul Orasenesc Huedin, în sensul că suma destinata este pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale la faţada clădirii noi a Spitalului Orăşenesc
Huedin.
Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
şi Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 24/29.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe
anul 2014, Bugetului de Venituri Proprii şi Subvenţii pe anul
2014, Bugetului Local Consolidat pe anul 2014 al Oraşului Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2014.
Având în vedere proiectul de buget nr. 542/ 27.01.2014, înaintat de Primar dr. Mircea Moroşan, prin care propune aprobarea Bugetului Local pe anul 2014, respectiv Bugetul de Venituri
Proprii şi Subventii pe anul 2014, Cheltuielile de capital privind investiţiile propuse a se realiza în anul 2014 din ,, Excedentul bugetului local al anilor precedenţi,, în sumă de
4.495.000 lei cf. anexelor la prezentul proiect de hotărâre, cât şi
a referatului înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 543/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia economică la şedinta din data
de 27.01.2014.
Luând în considerare prevederile art.25, 26 din Legea nr.
273/2006 privind ﬁnanţele publice locale, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare, respectiv art. 36 , alin. 2, lit. b, alin.4,
lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice
Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli pe
anul 2014 al Oraşului Huedin, şi estimările pe anii 2015 – 2017,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri Proprii şi Subvenţii pe
anul 2014 al Oraşului Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Bugetul Local Consolidat pe anul 2014 al
Oraşului Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă cheltuelile de capital privind investiţiile
propuse a se realiza în anul 2014 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenţi” în sumă de 4.495.000 lei astfel:
1.Plan Urbanistic General (P.U.G) al Oraşului Huedin …..…….……
………......................................................................................…. …100.000 lei
2.Coﬁnantare lucrări reamenajare exterioară imobil str. Vladeasa nr. 35 (unit.Pompieri ...................................................60.000 lei
3.Achiziţie teren în P-ţa Republicii nr. 8 (1613 mp)......80.000 lei
4.Achiziţie sistem Info-traﬁc în Oraşul Huedin ........400.000 lei
5.Reabilitare şi modernizare sediul Primăriei Oraş Huedin …….
............……………………...................................................................455.000 lei
6.Modernizare Centrul Civic al al Oraşului Huedin – Etapa a
III-a ........................................................................………........1.000.000 lei
7. Construire toalete Cămin Cultural Bicalat .................50.000 lei
8.Modernizare şi reabilitare ştrand în Oraşul Huedin ..................
.......................................................................................................200.000 lei
9.Reabilitare teren – Baza Sportivă a Oraşului Huedin .................
.......................................................................................................200.000 lei
10.Extindere reţele electrice în oraşul Huedin ...........200.000 lei
11.Coﬁnanţare ,, Sistem de management integrat al deşeurilor,,...............................................................................................250.000 lei
12.Reparaţii capitale străzi în oraşul Huedin ...........1.500.000 lei
TOTAL ................................................................................4.495.000 LEI
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului
Huedin.
Nr. 25/29.01.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Dr. Dreve Ioan
Cozea Dan

8

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin

Câinii zăpezii s-au întrecut în primul
concurs cu atelaje canine din judeţ
Cupa Beliş, este primul
concurs cu sănii trase de câini care s-a desfăşurat vreodată în judeţul Cluj. Cele mai
multe competiţii de acest gen
au loc în judeţele Harghita şi
Covasna.
13 sănii trase de câini au
participat la Cupa Beliş care
s-a desfăşurat sâmbătă şi duminică în satul Bălceşti, comuna Beliş, judeţul Cluj. Cei
care au reuşit să ajungă sâmbătă sau duminică la concurs
au putut vedea cei mai frumoşi, harnici şi prietenoşi
câini din rasele Husky, Malamut de Alaska şi Samoyede.
În ﬁecare din cele două zile,
concursul a început la ora
10.00 şi a durat până la ora
12.00. În tot acest timp, echipe formate din doi, trei, patru, şase sau opt câini plus
musherul (persoana care
conduce sania şi transmite
comenzile câinelui şef de
haită) au parcurs un traseu
de 8 kilometri.
Concurenţii au participat
la mai multe categorii, în
funcţie de numărul de câini
care trage o sanie. Anul aces-

ta s-au înscris două atelaje
trase de opt câini, cinci atelaje cu patru câini şi şase cu doi
câini.
La Cupa Beliş au participat
echipe cu experienţă de cel
puţin cinci ani în concursurile de atelaje canine, cei mai
mulţi dintre ei din secuime
sau “Siberia românească” unde în ﬁecare iarnă sunt organizate astfel de concursuri.
Atât pentru câini cât şi pentru
musheri, parcurgerea traseului a fost o adevărată plăcere,
la start, câinii ﬁind cu greu ţinuţi pe loc până la momentul
pornirii. Stăpânii câinilor de
sanie spun că munca este o
plăcere pentru patrupezi.
Mircea Tăuţan, organizatorul concursului a declarat
că la prima ediţie, din acest
an, au venit concurenţi din
Harghita, Covasna şi Bucureşti. Totul a fost posibil cu
ajutorul sponsorilor şi al voluntarilor astfel că s-a reuşit
ca tuturor concurenţilor să le
ﬁe asigurate, gratis, drumul,
cazarea şi masa.
Text: Gabriela DRAGOTĂ
Fotograﬁi: Otilia MUREŞAN

Portrete de campioni canini: Hutch şi Gass!

Charlie
Câinii care au participat la Cupa Beliș
nu sunt doar câini frumoși și harnici, ci
și campioni la frumuseţe și atelaje canine. Unul dintre ei este Gass (foto
dreapta), un mascul de 10 ani, din rasa
Malamut de Alaska, din Bălan, judeţul
Harghita. El este campion european și
naţional la concursurile frumuseţe și a

Hutch
obţinut locul III la Campionatul
European de Atelaje Canine din
Slovacia.
Un alt campion este Hutch (foto mijloc), un mascul în vârstă de 9 ani, din
rasa Husky Siberian, din Miercurea
Ciuc, judeţul Harghita. El este campion
naţional la frumuseţe și are zeci de di-

Gass
plome și cupe la concursurile de atelaje
canine.
La Cupa Beliș au participat și câini tineri, aflaţi la început de drum în concursuri. Este și cazul lui Charlie (foto
stânga), un mascul de 1 an și jumătate,
din rasa Samoyede. Pentru el, concursul din week-end a fost primul. G.D.

