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Bugetul Huedinului,
amputat cu 70%

În această ediţie puteţi citi:
„Persoana care nu primeşte
bon fiscal să sune
la Serviciul 112 sau
să cheme ANAF”
Persoana care nu primeşte bon
ﬁscal şi nu i se restituie banii pentru
un produs cumpărat dintr-un magazin ori nu este lăsată să plece din restaurant fără să achite consumaţia,
tot fără bon, poate apela Serviciul
112 sau chema ANAF, este de părere
purtătorul de cuvânt al Guvernului,
Corneliu Calotă.
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Şoferii de până în 30 de ani
produc mai multe
accidente decât orice altă
categorie de vârstă
Ponderea şoferilor cu vârsta de până la 30 de ani vinovaţi de producerea
accidentelor rutiere grave a fost de
37,4% în 2013, comparativ cu 22% în
cazul celor între 31 şi 39 ani şi 17,9%
pentru cei între 40 şi 49 de ani, potrivit datelor Poliţiei Rutiere, citate de
asociaţia asigurătorilor.
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Cardul de sănătate devine
operaţional din februarie şi
obligatoriu din 1 mai
Anul acesta, în baza HG nr.14 din 14 ianuarie 2015, unele
unităţi administrativ-teritoriale au primit repartizări ale
sumelor din cota de 18% din impozitul pe venit încasate
în anul 2014 la nivelul judeţului şi a sumelor defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea asigurării limitelor de venituri proprii pe categorii de unităţi
administrativ-teritoriale direct de la Ministerul Finanţelor Publice. Celorlalte unităţi administrativ teritoriale,
neincluse în anexa la hotărârea de guvern sus-menţionată li s-au repartizat sumele aferente de către Direcţiile
Judeţene de Finanţe. Cu alte cuvinte, guvernul a alocat
sume în mod direct către unele primării, iar ﬁnanţele judeţene au împărţit restul sumelor alocate ﬁecărui judeţ
către restul primăriilor.
Oraşul Huedin nu s-a numărat printre unităţile administrativ-teritoriale care au primit bani direct de la Bucureşti, astfel că Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice a
repartizat oraşului nostru sume cu 73% mai mici decât
anul trecut. Mai concret, dacă în anul 2014 Huedinul a
primit la capitolul sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
2.289.000 credite bugetare, în anul 2015, la acelaşi capitol
Huedinul a primit 916.000 credite bugetare. La capitolul
sume defalcate din TVA echilibrarea bugetelor locale, în
anul 2014, s-au alocat 4.490.000 credite bugetare, iar în
2015, s-au primit 81.000 credite bugetare. În total, bugetul oraşului a fost redus cu 73%, fără explicaţii de ordin
logic.

Această diminuare de buget afectează grav proiectele
şi investiţiile aﬂate în derulare sau planiﬁcate de către
Primărie pentru acest an, dar şi sumele aferente învăţământului, sănătăţii, culturii. Primarul oraşului, dr. Mircea Moroşan este de părere că această situaţie nu este
corectă şi nu incurajează o administraţie locală echilibrată şi performantă. Astfel, dacă anul trecut şi în anii anteriori Primăria Huedin a gospodărit banii cu simţul răspunderii, nu a acumulat arierate, a realizat venituri şi încasări la bugetul local şi s-a încadrat în bugetul minim ﬁnanţabil şi a reuşit să facă şi numeroase investiţii, în acest
an bugetul i-a fost amputat fără milă. Şi atunci întrebarea
justă care se ridică este: Ce îşi propune Guvernul Ponta
prin bugetul pe anul 2015: să acopere datoriile primăriilor neperformante sau să descurajeze investiţiile acolo
unde acestea sunt bine şi responsabil făcute? Răspunsul
este ”da” la ambele părţi ale întrebării, altfel nu se justiﬁcă, prin niciun fel de criteriu, ceea ce s-a întâmplat cu alocările bugetare pentru anul acesta.
Situaţia gravă în care se prezintă bugetul oraşului în faza lui iniţială obligă administraţia locală să facă apel la
excedentul anilor anteriori (economii adunate şi păstrate) pentru a evita blocarea totală a oricărei investiţii în
anul 2015. Când gospodarul este bun şi chibzuit, îşi pune
de-o parte” bani albi pentru zile negre”, spune o vorbă din
popor. Este adevărat, dar Guvernul a insistat, în ultimii
doi ani, să demonstreze gospodarilor că ”de unde iei şi nu
mai pui (sau pui mereu tot mai puţin) se termină”.

Cardurile naţionale de sănătate
vor deveni operaţionale din luna februarie a acestui an, cu o perioadă de
trei luni, până în luna mai, în care vor
putea ﬁ utilizate în paralel cu sistemul actual.
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Hotărârile Consiliului Local Huedin

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

HOTĂRÂRE
privind acoperirea deﬁnitivă a deﬁcitului 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 08.01.2015.
Având în vedere Normele de închidere a exerciţiului bugetar 2014, Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1780/19.12.2014,
cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru închirierea
exerciţiului bugetar pe anul 2014, art.5,alin.2 si art.84 din legea nr. 273/2006 privind ﬁnantele publice locale cu modiﬁcările şi completările ulterioare, respectiv referatul nr.
79/07.01.2015 înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin, prin care arată că în cursul anului 2014 s-au
efectuat şi achitat investiţii din ,, Excedentul anilor precedenţi,, în sumă totală de 4.122.482, 43 lei.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 80/2015 inaintat de primar si avizat de comisia pentru activitati economico
– ﬁnanciare la sedinta din data de 08.01.2015.
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 Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă acoperirea deﬁnitivă a deﬁcitului în sumă
de 4.122.482, 43 lei, la Secţiunea de Dezvoltare din ,, Excedentul anilor precedenţi “.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directia economică din cadrul Primăriei Huedin.

Nr.1/08.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
13
Consilieri absenţi: 2
Votat pentru: 13
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan
LS……………………………

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statutului Oraşului Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere referatul nr. 207/13.01.2015 înaintat de
direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin privind
aprobarea Statutului Oraşului Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 208/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico
– ﬁnanciare, la şedinţa din data de 26.01.2015.
Luând în considerare prevederile O.U.G nr. 52/2002, art.
36, alin. 1,2 lit.a, alin.3, lit.a şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Statutul Oraşului Huedin, conform anexei
la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Huedin.

Nr. 3/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru: 14
Preşedinte de şedinţă,

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a oraşului Huedin la data de 31.12.2014
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinara din
data de 30.01.2015.
Având în vedere informarea privind execuţia bugetară la data de 31.12.2014, 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 nr.412/21.01.2015, 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 31.12.2014.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 424/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico
– ﬁnanciare la şedinţa din data de 26.01.2015.
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.

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Contul de execuţie bugetară pe secţiunea
de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a oraşului Huedin la
data de 31.12.2014, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directia economică din cadrul Primăriei Huedin.

15
14

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură Hudin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere referatul nr.427/21.01.2015 înaintat de dl.
Traica Nicolae în calitate de director al Casei de Cultură Huedin, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Casei de Cultură Hudin.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 428/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activitati economico
– ﬁnanciare.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 2 lit.c, d,
alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, pct.1, 4, 5, 6 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
al Casei de Cultură Hudin, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 4/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi:
1
Votat pentru: 14
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

Huedin, la susţinerea activităţilor Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Avand in vedere adresa nr. 748/2014 inaintata de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO – METROPOLITAN
Cluj, privind aprobarea cuantumului cotizaţiei oraşului Huedin la susţinerea activităţilor asociaţiei.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 442/2015
înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa din data de 26.01.2015.
Ţinând seama de Decizia nr. 3/04.11.2014 a Consiliului Director al Asociaţiei, prin care s-a stabilit cunatumul propus al
cotizaţiei pe anul 2015 de 0,25 lei pentru fecare locuitor al
UAT. respectiv referatul nr.413/21.01.2015 înaintat de Direcţia economica din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
În conformitate cu prevederile:
- art. 12 şi art. 36 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
–
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Huedin.
–
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

HOTĂRÂRE

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Nr. 2/30.01.2015
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru: 14

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Giurgiu Marinela
LS……………………………
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2015 a Oraşului

Art.1.(1) Se aprobă cotizaţia pentru anul 2015 a Oraşului Huedin la susţinerea activităţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în cuantum de 2410 lei.
(2) Cotizaţia prevăzută la alineatul (1) va ﬁ virată în contul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj până la data de 30 martie 2015.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul Oraşului Huedin,
Primarul Oraşului Dr. Mircea MOROŞAN, în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN
Cluj, sau în lipsa acestuia doamna Viceprimar Marinela
GIURGIU, pentru aprobarea cotizaţiei pentrul anul 2015.
Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Huedin Dr. Mircea MOROŞAN, şi d.na Viceprimar Marinela Giurgiu.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului
Huedin Dr. Mircea Moroşan , d.nei Viceprimar Marinela Giurgiu , Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO – METROPOLITAN Cluj şi Intituţiei Prefectului – Judeţul Cluj.

Nr. 5/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru: 14
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modiﬁcarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 157/31.10.2014.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere referatul nr. 556/26.01.2015 înaintat de
compartimentul Achizitii Publice din cadrul UAT oras Huedin, prin care solicită modiﬁcarea HCL nr. 157/31.10.2015, la
pct. 5 prin completarea cu Reparaţii şi turnarea stratului de
uzură pe Spitalului propune aprobarea alocării sumei de
200.000 lei pentru bugetul anului 2015 pentru Studii de Fezabilitate necesare unor proiecte de investiţii propuse pentru
Programul de achizitii publice pentru anul 2015, respectiv
referatul nr. 8235/2014 înaintat de direcţia economică din
cadrul primăriei Huedin.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 572/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico
-ﬁnanciare la şedinţa din data de 26.01.2015.
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Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.b,
alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă modiﬁcarea Hotărârii Consiliului Local nr.
157/31.10.2014, prin completarea la pct. 5 Reparaţii şi turnarea stratului de uzură pe strada Spitalului.
Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Nr. 6/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru: 14
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumei de 40.000 lei, în vederea
realizării Studiilor de Fezabilitate pentru proiecte de investiţii pentru anul 2015
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere referatul nr. 555/26.01.2015 înaintat de
compartimentul Achiziţii Publice din cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale oraş Huedin, prin care propune aprobarea alocării sumei de 40.000 lei pentru bugetul anului 2015, în
vederea realizării Studiilor de Fezabilitate necesare unor
proiecte de investiţii propuse în Programul de achizitii publice pe anul 2015.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 574/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico
– ﬁnanciare la şedinţa din data de 26.01.2015.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.b,
alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei, în vederea realizării Studiilor de Fezabilitate pentru următoarele proiecte
de investiţii pe anul 2015:
1. Reparaţii capitale( R.K) corp 1, 2 la sediul Primăriei oraşului Huedin, str. Horea nr. 1
2. Reparaţii faţa de la Spitalul orăşenesc Huedin.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 7/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

traţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, a
oraşului Huedin, către operatorul SC PAULOWNIA GREENE INTERNATIONAL, cod unic de înregistrare 33303990,
cu sediul în Cluj Napoca, str. Axente Sever, nr. 44, jud. Cluj.
Art.2. Se mandatează Primarul oraşului Huedin Dr. Mircea MOROŞAN, pentru semnarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică,
cu SC PAULOWNIA GREENE INTERNATIONAL Cluj.
Art.3. Operatorul Serviciului public de alimentare cu energie termică a oraşului Huedin SC PAULOWNIA GREENE
INTERNAŢIONAL CLUJ, se obligă să depună în termen de
10 zile de la data semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a oraşului Huedin, o scrisoare de garanţie bancară pentru suma de
100.000 Euro, pe o perioadă de 90 de zile, prin care să garanteze asigurarea continuităţii furnizării Serviciului public de
alimentare cu energie termică a oraşului Huedin, pe perioada
desfăşurării Contratului de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu energie termică a oraşului Huedin.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orasului Huedin şi direcţia economică
din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 8/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare a
gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termică
a oraşului Huedin, către operatorul SC PAULOWNIA GREENE INTERNAŢIONAL Cluj
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Tinand seama referatul nr. 94/26.01.2015, înaintat de dl.
Traica Nicolae în calitate de director al Casei de Cultură Huedin, privind aprobarea Programului cuprinzând principalele activităţi culturale, artistice şi sportive pe anul 2015.
Având în vedere proiectul de hotărâre 543/2015 inaintat
de primar şi avizat de comisia de invaţamant, cultură, la şedinţa din data de 26.01.2015.
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
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare a
gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termică
a oraşului Huedin, către operatorul SC PAULOWNIA GREENE INTERNAŢIONAL Cluj
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere adresa nr. 398/2015 înaintată de Comisia
de organizare a licitaţiei privind delegarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, transportul, distribuţia şi funrizarea energiei termice produsă centralizat în oraşul Huedin, privind desemnarea ofertei
câştigătoare, Procesul Verbal nr. 9871/19.12.2014 al comisiei
de organizare a licitaţiei, Procesul Verbal nr. 9919/22.12.2014,
pentru stabilirea punctajului ofertelor depuse, Procesele Verbale de negociere directă nr. 996/29.12.2014, respectiv
997/29.12.2014, şi Raportul de evaluare nr. 10012/30.12.2014,
prin care a fost desemnată oferta câştigătoare depusă de PAULOWNIA GREENE INTERNAŢIONAL.
Ţinând seama de Regulamentul Serviciului public de alimentare cu energie termică a oraşului Huedin, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2014, a Caietului de Sarcini al Serviciului public de alimentare cu energie termică,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2014.
Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 550/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico
– ﬁnanciare la şedinţa din data de 26.01.2015 şi proiectul de
hotarare nr. 690/29.01.2015 inaintat de primar şi avizaat de
comisia pentru activităţi economico – ﬁnanciare la sedinta
din data de 30.01.2015.
Luând în considerare prevederile art. 38 din Procedura
privind organizarea, derularea şi atribuirea Contractelor de
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobată prin H.C.L nr. 110/2014, 36, alin. 2, lit.d,
alin.6, lit.a, pct. 14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Adminis-

Art.1. Se aprobă Programul manifestărilor cultural artistice şi sportive, care vor ﬁ organizate în anul 2015, conform
anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultura şi Direcţia economică din cadrul
Primăriei Huedin.

Nr. 9/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind regimul ﬁnanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Huedin, alocate pentru activităţi nonproﬁt de interes local
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere referatul nr. 425/21.01.2015 înaintat de
direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin, pentru
aprobarea Regulamentului privind regimul ﬁnanţărlor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Huedin, alocate pentru activităţi nonproﬁt de interes local.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 426/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia de cultură, culte, învăţământ, sănătate, la şedinţa din data de 26.01.2015.
Luând în considerare prevederile art. 1, 2, 3, alin.1, 2 art.3, 4,
5, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 22, 24, 29 din Legea nr. 350/2005
privind regimul ﬁnanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonproﬁt de ordin general, art.36,
alin.1, 2, lit.b, d,alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct.1,3,4,5,6,10, lit.c,
art.91, alin.5, lit.a, pct.4 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind regimul ﬁnanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului Hu-

edin, alocate pentru activităţi nonproﬁt de interes local, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei oraşului Huedin.

Nr. 10/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

Giurgiu Marinela
LS……………………………
ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii Parteneriatului educativ între Consiliul Local Huedin şi Asociaţia ,, Actived 2013 Huedin”, pe anul 2015
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere adresa nr.1/26.01.2015, înaintată de Asociaţia Actived 2013 Huedin, înregistrată sub nr.
534/26.01.2015, prin care solicită aprobarea prelungirii parteneriatului educativ cu titlul ,,ORGANIZAREA DE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE CU PARTICIPAREA TINERILOR DIN
COMUNITATEA LOCALĂ” , aprobat prin Hotărârea Cnsiliului Local Huedin nr. 25/2013, prelungit prin Hotărârea
Consiliului Local Huedin nr. 13/2014, pe anul 2015( 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015).
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 540/2015
înaintat de primar ş iavizat de comisia pentru cultură, culte,
învăţământ, sănătate, familie, copii, tineret şi sport, la şedinţa din data de 26.01.2015.
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 educativ între
Consiliul Local Huedin şi Asociaţia ,, Actived 2013 Huedin”, pe
anul 2015, pentru realizarea unor activităţi educative, culturalartistice, 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” şi Direcţia economică din cadrul Primăriei oraşului Huedin.

Nr. 11/30.01.2015
Consilieri prezenţi:
Votat pentru : 15
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

Consilieri total:
15

15

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii Parteneriatului între Consiliul Local şi Clubul Copiilor Huedin pe anul 2015, pentru realizarea unor activităţi educative, culturale, artistice, ştiinţiﬁce şi sportive
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere adresa nr. 5/23.01.2015, înaintată de Clubul Copiilor Huedin, înregistrată sub nr. 515/23.01.2015, 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 2015, şi ţinând seama
de referatul nr.519/23.01.2015 înaintat de dl. Traica Nicolae
in calitate de director al Casei de Cultură Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 520/2015
înaintta de primar şi avizat de comisia pentru cultură, culte,
învăţământ, sănătate, familie, copii, tineret şi sport la şedinţa
din data de 26.01.2015.
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 2015, 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 şi Direcţia economică
din cadrul Primăriei oraşului Huedin.

Nr. 12/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

Continuarea în pagina 6
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„Persoana care nu primeşte bon fiscal să
sune la Serviciul 112 sau să cheme ANAF”
P

ersoana care nu primeşte bon fiscal şi nu i
se restituie banii pentru
un produs cumpărat dintr-un magazin ori nu este
lăsată să plece din restaurant fără să achite consumaţia, tot fără bon, poate
apela Serviciul 112 sau
chema ANAF, este de părere purtătorul de cuvânt al
Guvernului,
Corneliu
Calotă.
El a adăugat însă că nu
ştie care ar trebui să ﬁe procedura dacă bonul ﬁscal nu
este acordat pentru o pâine,
aceasta ﬁind o speţă „diﬁcil
de răspuns”.
Introducerea
Loteriei
bonurilor fiscale a fost avizată de Guvern, cu un sistem de extragere lunară sau
ocazională a bonurilor primite de cumpărători pentru produse/servicii în valoare cuprinsă între 1 – 999
lei, şi cu posibilitatea ca,
din martie, un client să aibă dreptul să nu achite produsul selectat sau consumat dacă nu a primit bon
fiscal de la comerciant.
„Începând cu 1 martie, în
cazul refuzului agentului
economic de a emite şi înmâna bon ﬁscal, cumpărătorul poate să nu achite bunul
dobândit sau serviciul prestat, având în vedere că o
tranzactie neﬁscalizată nu
reprezintă altceva decât o
încălcare a legii. Aşadar,
cumpărătorul poate păstra
bunul fără să îl mai plătească
în cazul unui refuz al agentului economic de a emite
bon ﬁscal”, a comunicat Ministerul Finanţelor.
Agenţii economici vor ﬁ
obligaţi să aﬁşeze în locuri
vizibile informaţii privind
acest drept al clienţilor.
Întrebat de jurnalişti, la
finalul şedinţei, ce ar trebui
să facă o persoană care a
cumpărat o pâine şi nu a
primit bon fiscal, purtătorul
de cuvânt al Guvernului nu
a prezentat o procedură
concretă, apreciind doar că
ar putea fi apelat Sistemul
Unic de Apeluri de Urgenţă
112 sau chemaţi reprezentanţii Agenţiei Naţionale de
Administrare
Fiscală
(ANAF).
„Este o speţă la care e diﬁcil de răspuns în momentul
de faţă. Insişti ca vânzătorul
să-ţi dea bonul, dacă nu, vei
chema Poliţia, cu pâinea în
mână, probabil, nu ştiu. E o
întrebare, sigur, la limita
anecdoticului. Suni la 112...
nu ştiu ce să spun la întreba-

rea asta. Pentru o pâine, nu
ştiu”, a spus Calotă.
El a precizat că ﬁlosoﬁa
acestei măsuri urmăreşte
determinarea vânzătorilor
să elibereze bon ﬁscal.
„În momentul în care un
cumpărător nu solicită bon
ﬁscal, e lipsit de şansa – mică, mare – de a câştiga la Loteria bonurilor ﬁscale. Deci,
dacă comerciantul mă lipseşte pe mine de dreptul de a
trage un loz în plic, înseamnă că eu pot să nu-l plătesc”,
a spus oﬁcialul guvernamental.
De asemenea, el a mai aﬁrmat că persoanele în cauză
pot suna şi la ANAF pentru a
informa că nu au primit bon
ﬁscal.

Cum vor avea loc extragerile
la loterie fiscală?
„Introducerea
Loteriei
ﬁscale a fost aprobată de Guvern, cu o prevedere suplimentară faţă de proiectul
aﬂat în dezbatere publică şi
care acordă dreptul unui client, începând cu luna martie
a acestui an, să nu achite
produsul selectat sau consumat dacă nu a primit bon ﬁscal de la comerciant. În magazine, restaurante şi alte unităţi va ﬁ expus obligatoriu
un aﬁş în acest sens", au declarat agenţiei Mediafax
surse oﬁciale.
Informaţia a fost conﬁrmată de Ministerul Finanţelor Publice, printr-un comunicat, în care se precizează
că s-a renunţat la pragul minim de vârstă de 18 ani, ast-

fel că orice persoană poate
participa la loterie.
„Ordonanţa mai prevede
că, începând cu 1 martie, în
cazul refuzului agentului
economic de a emite şi înmâna bon ﬁscal, cumpărătorul să poată să nu achite bunul dobândit sau serviciul
prestat, având în vedere că o
tranzacţie neﬁscalizată nu
reprezintă altceva decât o
încălcare a legii. Aşadar,
cumpărătorul poate păstra
bunul fără să îl mai plătească
în cazul unui refuz al agentului economic de a emite
bon ﬁscal”, se precizează în
comunicat.
Totodată, a fost eliminată
restricţia de câştig cu un
singur bon de persoană pe
extragere. Astfel, în cazul în
care o persoană are două sau
mai multe bonuri câştigătoare la o extragere, va primi
banii pentru toate bonurile
câştigătoare.
În cadrul loteriei bonurilor ﬁscale se vor extrage un
număr din intervalul 1-999,
reprezentând valoarea bonului ﬁscal fără subdiviziunile leului şi data emiterii
bonului.
„Toţi posesorii de bonuri
ﬁscale care îndeplinesc cumulativ cele două condiţii
de mai sus sunt invitaţi, în
decurs de 30 de zile, să se
prezinte la orice unitate
ANAF pentru a depune bonul ﬁscal în original. Loteria
Bonurilor Fiscale, aşa cum a
fost aprobată de Guvern, nu
necesită înregistrarea bonurilor pe niciun site. În cazul

câştigătorilor, aceştia vor
avea de făcut un singur
drum, la ANAF, în momentul
depunerii originalului”, se
mai spune în comunicat.

Când vor avea loc
extragerile?
Prima extragere, ocazională, va ﬁ organizată pe 13
aprilie, a doua zi de Paşte, cu
un fond de premiere de 1 milion lei. Valoarea premiilor
individuale se stabileşte
prin împărţirea fondului de
premiere la numărul de bonuri ﬁscale revendicate în
termen.
„Se estimează că vor participa bonurile ﬁscale emise
începând cu prima parte a
lunii februarie (încă nu se
poate stabili exact data) şi
până pe 28 martie 2015 (inclusiv)”, precizează Finanţele într-un document cu întrebări şi răspunsuri.
Spre exemplu, dacă la extragere a rezultat valoarea
85, atunci sunt câştigătoare
bonurile ﬁscale cu valoare
între 85,00 lei şi 85,99 lei.
Surse oﬁciale au declarat
anterior că Guvernul discută varianta, în contextul introducerii Loteriei bonurilor ﬁscale, ca în restaurante
sau magazine să ﬁe aﬁşat public un anunţ conform căruia clientul are dreptul să nu
achite contravaloarea produselor selectate sau consumate dacă nu i se înmânează
un bon ﬁscal.
Ministrul Finanţelor a declarat recent că vrea să introducă în legislaţie această

modiﬁcare, după modelul
Greciei, fără teama că această obligaţie va genera un
abuz din partea clienţilor,
care, într-un restaurant, s-ar
ridica repede de la masă,
înainte să primească bonul
ﬁscal.
Conform proiectului, persoanele ﬁzice rezidente şi
nerezidente care au împlinit
deja vârsta de 18 ani şi deţin
bonuri ﬁscale care atestă
cumpărarea de bunuri sau
servicii în ţară vor putea
participa, din iulie, la „Loteria bonurilor ﬁscale”, bugetul total alocat pe şase luni
din acest an urmând să ﬁe 10
milioane lei. În forma adoptată a fost eliminat pragul de
vârstă.
Loteria va fi organizată
lunar, în prima duminică
după data de 15 a fiecărei
luni, pentru luna anterioară, dar va putea fi organizată şi ocazional, după minimum 15 zile de la sfârşitul
intervalului calendaristic
participant la Loterie, şi va
consta în extragerea aleatorie de numere, respectiv un
număr cuprins în intervalul
dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală
a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi o
dată calendaristică reprezentând ziua emiterii bonului fiscal, aferentă lunii sau
intervalului calendaristic,
după caz, pentru care este
organizată Loteria, în vederea acordării de premii în
bani.
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Şoferii de până în 30 de ani produc mai multe
accidente decât orice altă categorie de vârstă
P

onderea şoferilor cu
vârsta de până la 30 de
ani vinovaţi de producerea
accidentelor rutiere grave
a fost de 37,4% în 2013,
comparativ cu 22% în cazul celor între 31 şi 39 ani
şi 17,9% pentru cei între 40
şi 49 de ani, potrivit datelor Poliţiei Rutiere, citate
de asociaţia asigurătorilor
(UNSAR).
„În România, cele mai recente statistici oﬁciale ale
Poliţiei Rutiere arată faptul
că 37,4% dintre şoferii vinovaţi de producerea accidentelor rutiere grave în anul
2013 sunt încadraţi în categoria de vârstă 16 – 30 de ani.
Aceleaşi statistici arată că
tinerii deţin o pondere de
mai puţin de un sfert în totalul posesorilor de permise de
conducere, respectiv de
23,9%”, se arată într-o analiză realizată de UNSAR.
Potrivit asociaţiei, cifrele
arată gradul de implicare
crescută a tinerilor conducători de autovehicule în
producerea de accidente rutiere grave, în comparaţie cu
alte categorii de vârstă.
Statisticile Poliţiei mai
arată că, în medie, 14 din
10.000 de posesori de permise de auto tineri (18-30 ani)
au produs accidente grave,
dublu faţă de media de 7 din
10.000 posesori de permise
cu vârsta de peste 30 de ani.
În medie, ﬁecare accident
provocat de tineri a avut
drept urmare 1,23 victime
decedate sau rănite grav.
De asemenea, şoferii tineri
vinovaţi de accidente grave
au avut, de regulă, mai mulţi
pasageri care au decedat
comparativ cu şoferii mai în
vârstă. Astfel, 34,4% dintre
victimele decedate în accidente produse de tineri în
2013 au fost pasageri, în comparaţie cu 22% în cele ale şoferilor de peste 30 de ani.
Statisticile Poliţiei Rutiere mai arată că tinerii domină categoriile de accidente
grave cu cauze care reﬂectă
un comportament riscant
sau imprudent pe şosea cum
ar ﬁ conducerea fără permis
(tinerii au generat 58% din
totalul cazurilor), viteza neregulamentară – 53,9%, depăşiri neregulamentare –
44,8% sau conducerea sub
inﬂuenţa alcoolului – 39,8%.
Totodată, datele Poliţiei
Rutiere indică o descreştere
a numărului de şoferi vinovaţi pe măsură ce experienţa
acestora în conducere este
mai îndelungată.

„Poliţia mai subliniază că
o combinaţie a factorilor
«vârstă scăzută» (până în 30
de ani) şi «lipsa de experienţă» face ca această categorie
de persoane să prezinte un
risc crescut de a ﬁ implicate
în accidente rutiere. Vârsta
joacă un rol important prin
caracteristicile comportamentale aferente (o toleranţă mai mare în asumarea riscului, supraestimarea abilităţilor proprii şi subestimarea riscurilor reale), mai ales
în asociere cu experienţa redusă în şofat, care generează
în timp reﬂexe şi automatisme speciﬁce”, se arată în
analiza UNSAR.
În prima parte a lunii ianuarie, ministrul Finanţelor
Publice, Darius Vâlcov, a solicitat conducerii ASF să reanalizeze şi să regândească
sistemul de asigurări RCA
pentru tinerii sub 25 de ani,
pentru că majoritatea acestora nu-şi permit să plătească tarife de peste 2.000 lei.
„Actuala realitate este una
care îi pune pe tineri în diﬁcultatea de a plăti nişte poliţe RCA care pot ajunge să ﬁe
chiar mai scumpe decât maşina pe care o conduc. Trebuie identiﬁcată o soluţie
pentru a nu pune presiune
pe tineri. Sunt convins că
marea parte a acestora nu îşi
vor putea permite să plătească un RCA de peste
2.000 de lei. Am încredere că
speţa va ﬁ reanalizată de către ASF, astfel încât să venim în sprijinul tinerilor şi
nu împotriva lor”, a declarat
ministrul
Finanţelor,
într-un comunicat.
La rândul său, premierul
Victor Ponta a aﬁrmat că
preţurile actuale la sistemul
de asigurări RCA sunt excesive pentru puterea ﬁnanci-

ară de care dispun tinerii, iar
o maşină nu ar trebui să ﬁe
considerată un lux pe care
doar unii să şi-l permită,
precizând că sprijină cererea ministrului Vâlcov de reanalizare a sistemului.
În decembrie 2014, preşedintele ASF, Mişu Negriţoiu,
a declarat la comisia pentru
buget din Camera Deputaţilor că va reanaliza până în
februarie situaţia poliţelor
RCA pentru tineri, pentru a
vedea de ce sunt atât de mari.
În prezent, ASF analizează în prezent modul de calcul de către societăţile de
asigurări a tarifelor pentru
poliţele RCA în cazul tinerilor şi vrea să identiﬁce, până
la ﬁnele lunii februarie, o soluţie acceptabilă pentru această categorie de clienţi.
UNSAR atrage atenţia că
neluarea în calcul a vârstei
ca factor relevant de risc ar
avea efecte negative atât asupra siguranţei rutiere, cât
şi asupra eﬁcienţei economice a asigurătorilor.
„Aceste efecte s-ar manifesta atât printr-o redistribuire a riscului la celelalte
categorii de vârstă, cât şi
prin selecţia adversă. Redistribuirea primelor de asigurare la celelalte categorii de
vârstă va avea drept consecinţă faptul că şoferii cu un
grad de risc mai scăzut ar urma să plătească mai mult
pentru asigurarea RCA, astfel încât asigurătorii să poată acoperi daunele ce decurg
inclusiv din accidentele de
autovehicule pe care le produc şoferii din categoriile cu
grad de risc foarte mare”, se
mai spune în analiza UNSAR.
În România, spune UNSAR, se poate asista la o scă-

dere artiﬁcială a primelor
pentru această categorie de
vârstă, concomitent cu o
majorare a celor pentru restul categoriilor de vârstă.
„Acest transfer de risc,
prin modiﬁcarea primei de
asigurare nu ar ﬁ în corelaţie
cu nivelul real al riscului şi
nici nu ar reprezenta o abordare corectă faţă de şoferii
cu un nivel de risc mult mai
redus.
Pe de altă parte, selecţia
adversă este fenomenul prin
care asigurările vor deveni
mai accesibile şi mai atractive pentru cei care prezintă
un grad de risc mai mare, în
timp ce acei asiguraţi cu un
grad de risc mai scăzut ar ﬁ
descurajaţi să mai cumpere
o poliţă din cauza preţului în
creştere. Cu alte cuvinte, şoferii cu un nivel ridicat de
risc ar avea acces la o asigurare mai ieftină pentru un
vehicul mai puternic şi mai
rapid, astfel încât ar exista
implicaţii negative din
punctul de vedere al siguranţei în traﬁc”, se mai spune în analiză.
Potrivit UNSAR, un studiu efectuat în 2012 de compania britanică de consultanţă şi analiză de piaţă Oxera în 6 ţări europene (Germania, Marea Britanie,
Olanda, Franţa, Italia şi Cehia), la iniţiativa Insurance
Europe – Asociaţia profesională a Asigurătorilor şi Reasigurătorilor din Europa, a
scos în evidenţă faptul că
vârsta asiguraţilor este un
element extrem de important pentru calculul primelor de asigurare, în special
pentru poliţele auto.
Astfel, datele statistice
colectate de Oxera au arătat
că vârsta rămâne un factor
de risc foarte important

chiar şi după ce se ia în calcul experienţa în şofat.
Spre exemplu, o persoană
fără experienţă la volan, dar
cu vârsta în jurul a 40 de ani
are o probabilitate mult mai
scăzută de a produce accidente decât una de 20 de ani,
tot fără experienţă în şofat.
În toate ţările incluse în
studiu nivelul sporit al daunei medii aferent şoferilor
tineri se regăseşte într-un
nivel mai ridicat al primelor
de asigurare pe această categorie de vârstă.
Din datele colectate de
UNSAR reiese, spre exemplu, că şoferi de 18 ani din
Suedia plătesc, în medie, suma de 1.000 de euro pentru o
poliţă RCA, comparativ cu
411 euro în cazul celor de 30
de ani.
În Italia, şoferii sub 25 de
ani achită pentru o poliţă
RCA, în medie, suma de 745
euro, comparativ cu 486 euro în cazul celor cu vârsta
cuprinsă între 35 şi 44 de
ani.
Pe segmentul poliţelor
RCA activează zece companii, şi anume Allianz-Ţiriac
Asigurări, Asirom, Astra,
Carpatica Asig, City Insurance, Euroins România,
Generali România, Groupama, Omniasig şi Uniqa.
La începutul acestui an,
societatea ABC Asigurari
s-a retras de pe segmentul
asigurărilor de răspundere
civilă auto (RCA), decizia ﬁind motivată de lipsa perspectivelor realizarii de proﬁt din subscrierea riscurilor
asociate poliţelor de acest
tip.
„Condiţiile socio-economice concrete în care se
desfăşoară activitatea pe
RCA, scăderea puterii de
cumpărare, creşterea preţurilor reparaţiilor, creşterea accelerată şi lipsa de
predictibilitate a despăgubirilor pentru vătămări corporale şi deces, înăsprirea
condiţiilor de reasigurare
pentru produsul RCA sunt
factori reali care arată că
acest produs nu poate fi
considerat dezirabil pe viitor”, se spunea într-un comunicat transmis de ABC
Asigurări.
Subscrierile din poliţe
RCA au crescut cu 11% în
primele nouă luni ale anului
trecut, la 1,94 miliarde de lei,
pe fondul avansului primei
medii cu 3%, la 515 lei, şi al
numărului de contracte cu
4%, la 5,37 milioane, potrivit
ASF.
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recţia economică din cadrul Primăriei Huedin.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de medic în specialitatea medicină de laborator, a unui post de medic în specialitatea medicină de urgenţă şi aprobarea scoaterii la concurs a unui post de asistent medical principal, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere adresa nr. 388/22.01.2015 înaintată de
Spitalul Orăşenesc Huedin, înregistrată sub nr.
493/23.01.2015, prin care solicită aprobarea scoaterii la concurs a unui post de medic, în specialitatea medicina de laborator, post vacant, pe perioada nedeterminată, pozitia 178 din
Statul de Funcţii, a unui post de medic în specialitatea medicină de urgenţă – post vacant, pe perioadă nedeterminată, poziţia 147 din Statul de Funcţii, şi scoaterea la concurs a unui
post de asistent medical pricipal – post vacant, pe perioadă
nedeterminată, poziţia 82 din Statul de Funcţii, respectiv referatul nr. 494/23.01.2015 înaintat de compartimentul de
gospodărie comunală şi locativă 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, şi luând în considerare Hotărârea nr. 1 din 22.01.2015 a Spitalulşui orasenesc Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 495/2015 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, copii, tineret şi sport, la şedinţa din
data de 26.01.2015.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121
din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare Publice pentru
care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de
predare – preluare în vederea transferului Managementului
Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174,
alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit.
b din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice
către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul M.S
nr. 916/2006, 1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6,
lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de medic
în specialitatea medicină de laborator vacant, pe perioada nedeterminată, (poziţia 178 din Statul de Funcţii) în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Art.2. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de medic
în specialitatea medicină de urgenţă vacant, pe perioada nedeterminată, (poziţia 147 din Statul de Funcţii) în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Art.3. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de asistent
medical
principal
vacant,
pe
perioadă
nedeterminată(pozitia 82 din Statul de Funcţii), în cadrul
Spitalului Orăşenesc Huedin.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.

Nr. 13/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Administraţiei Pieţei şi Oborului din oraşul Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere dispozitia primarului nr. 6/12.01.2015,
privind constituirea comisiei pentru redactarea sau actualizarea dupa caz a Regulamentelor de organizare şi funcţionare
a Adminstraţiei Pieţei şi Oborului, Casei Tineretului, Casei
de Cultură, Salii de Sport şi pentru parcări, garaje al oraşului
Huedin, respectiv referatul nr. 560/26.01.2015 înaintat de comisia stabilită prin dispozitia primarului nr. 6/2015.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 566/2015,înaintat de primar şi avizat de comisia de administratie publică,
juridică, de disciplină, muncă şi protecţie socială la şedinţa
din data de 26.01.2015.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 2 lit.c, d,
alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 11,16 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Administraţiei Pieţei şi Oborului din oraşul Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administratia Pieţei şi Oborului Huedin şi Di-

Nr. 14/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela
Cozea Dan
LS……………………………
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafata de
16,40 mp din incinta Primăriei Oraşului Huedin, str. Horea
nr. 1, et.1, către d.na deputat Elena – Ramona Uioreanu, pentru sediu cabinet parlamentar.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere adresa nr.2 din 19.01.2015, înregistrată
sub nr. 397/20.01.2015, depusă de d.na Elena – Ramona Uioreanu, deputat PNL al Colegiului 9 din Circumscriptia Electorala 13 Cluj, prin care solicită închirierea unui spaţiu pentru deschiderea biroului parlamentar în oraşul Huedin, respectiv referatul nr. 524/23.01.2015 înaintat de biroul spatiu
locativ din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 541/26.01.2015
înaintat de primar ş iavizat de comisia de administratie publică, juridică, de disciplină, muncă şi protecţie socială, la şedinţa din data de 26.01.2015.
Luând în considerare prevederile art 38 din Legea nr.
96/2006,privind Statutul deputatilor şi senatorilor al Unităţilor Administrativ Teritoriale, a Regiilor Autonome, destinate
sediilor partidelor politice, 36, alin. 1, 2, lit. c, alin 5 lit.a, şi art.
45, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea spatiului în suprafata de 16,40
mp din incinta Primăriei Oraşului Huedin, str. Horea nr. 1,
et.1, către d.na deputat Elena Ramona Uioreanu, pentru sediu
cabinet parlamentar.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei oraşului Huedin.

Nr. 15/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumelor necesare plăţii normei
de hrană în cuantum de 24 lei/zi lucrătoare, pentru angajaţii
din cadrul Serviciului Poliţiei Locale Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere referatul nr. 314/2015 înaintat de Secviciul Poliţtiei Locale Huedin, privind acordarea normei de
hrană pentru personalul Poliţiei Locale Huedin pe anul 2015,
respectiv referaul nr. 522/2015 înaintat de compartimentul
Resurse Umane privind acordarea normei de hrană pentru
personalul Poliţiei Locale.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 528/23.01.2015,
înaintat de primar ş iavizat de comisia de administratie publică, juridică, de disciplină, muncă şi protecţie socială la şedinţa din data de 26.01.2015.
Luând în considerare prevederile art. 35, alin. 1.1 din Legea
nr. 155/2010 a Politiei Locale, OUG nr. 65/2014, OG nr.
26/1994 privind drepturile de hrană, art. 36, alin. 1, 2, lit.a,b
alin.3, lit. b, alin.4, lit.a, art.39, alin.1,art.115, alin.1, lit.b, şi art.
45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă, în limita bugetului pe anul 2015, alocarea
sumelor necesare plăţii normei de hrană în cuantum de 24
lei/zi lucrătoare, pentru angajaţii din cadrul Serviciului Poliţiei Locale Huedin, potrivit prevederilor art. XI din OUG nr.
65/2014 si OUG nr. 96/1994 privind drepturile de hrană în
timp de pace ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia economică din cadrul Pimăriei Oraşului
Huedin.

Giurgiu Marinela

Cozea Dan

Contrasemnează
Secretar,

2015
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii unor spaţii compuse din două încăperi cu destinaţia de birouri, un hol în suprafaţă de 22
mp şi o încăpere în suprafaţă de 7,92 mp, folosite în exclusivitate pentru desfăşurarea unor activităţi de birou, spaţii situate în incinta Casei de Cultură Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere cererea nr. 356/19.01.2015, depusă de către Ocolul Silvic Primvat Vladeasa Huedin, cu sediul în Huedin, str. Horea nr. 1, Jud. Cluj, înregistrată cu nr. 383/2015,
prin care solicită închirierea unor spaţii compuse din două
încăperi cu destinaţia de birouri, un hol în suprafaţă de 22 mp
şi o încăpere în suprafaţă de 7,92 mp, spaţii folosite în exclusivitate pentru desfăşurarea unor activităţi de birou, spaţii situate în incinta Casei de Cultură Huedin, str. Horea nr. 5, et. I,
aripa de sud – vest a clădirii, respectiv referatul nr.
502/23.01.2015, înaintat de compartimentul de gospodarie
comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
507/23.01.2015, înaintat de primar şi avizat de comisia de administraţie publică, juridică, de disciplină, muncă şi protecţie socială, la şedinţa din data de 26.01.2015.
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 unor spaţii compuse din două
încăperi cu destinaţia de birouri, un hol în suprafaţă de 22 mp
şi o încăpere în suprafaţă de 7,92 mp, folosite în exclusivitate
pentru desfăşurarea unor activităţi de birou, spaţii situate în
incinta Casei de Cultură Huedin, str. Horea nr. 5, et. I, aripa de
sud – vest a clădirii.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitatiei privind închirierea spaţiilor prevăzute la art.1, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a
spaţiului prevăzut la art.1 cf. anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodarie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 17/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

ROMANIA
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CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Nr. 16/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,

IANUARIE

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii Acordului de Parteneriat
cu Asociaţia Caritas Eparhial Greco – Catolic Cluj
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere cererea nr. 450/22.01.2015 a Asociaţiei
Caritas Eparhial Greco Catolic Cluj, prin care solicită prelungirea Acordului de Parteneriat privind folosinţa gratuită
pentru amplasarea de containere speciale pe domeniul public al oraşului Huedin, pe o perioada de 1 an, în vederea colectării de îmbrăcaminte, încălţăminte şi alte produse refolosibile de la populaţie pentru a ﬁ distribuite apoi persoanelor nevoiase, respectiv referatul nr. 451/22.01.2015 înaintat
de consilier Dezsi Norbert , din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Huedin nr.17/2013, prin care s-au aprobat amplasamentele pentru containerele speciale.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 452/22.01.2015
înaintat de primar şi avizat de comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie, mediu şi turism la şedinţa
din data de 26.01.2015.
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 prelungirea Acordului de Parteneriat cu
Asociaţia Caritas Eparhial Greco – Catolic Cluj, privind folosinţa gratuită, pentru amplasarea containerelor speciale
pe domeniul public al oraşului Huedin, pe o perioada de 1 an,
în vederea colectării de îmbrăcaminte, încălţăminte şi alte
produse refolosibile de la populaţie, pentru a ﬁ distribuite
apoi persoanelor nevoiase, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează compartimentul de gospodarie comunală şi
locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 18/30.01.2015
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru: 15

15
15

IANUARIE

2015

Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Oraşului Huedin, până la realizarea noului
Plan Urbanistic General.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 27/1998,
prin care a fost aprobat Planul Urbanistic General al Oraşului
Huedin pe o perioada de 10 ani, şi Hotărârea Consiliului Local
nr. 167/2010, prin care a fost prelungit Planul Urbanistic General cu 2 ani perioada de valabilitate a acestuia, respectiv referatul nr. 482/20,01.2012 prin care se solicita prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General pana la data de 02.02.2013.
Ţinând seama de adresa nr. 1/2014 a SC Adamco Group
SRL privind stadiul de realizare a noului Plan Urbanistic General, respectiv referatul nr. 431/2015 înaintat de compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei oraşului Huedin.
Luând în considerare necesitatea prelungirii valabilităţii
actualului Plan Urbanistic General până la aprobarea noului Plan Urbanistic General.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 517/23.01.2015,
înaintat de primar ş iavizat de comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie, mediu şi turism la şedinţa
din data de 26.01.2015.
Având în vedere avizul prealabil nr. 1168/23.01.2015 al
arhitectului şef al Judeţului Cluj, privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Oraşului Huedin.
In conformitate cu prevederile art. II din OG 85/2012,
art. 46, alin.4 din Legea nr. 350/2001
privind amenjarea teritoriului şi urbanismului, art. 36,
alin.1, 2, lit.c, d, alin.5, lit.c, alin.6, lit.a. pct. 11 şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a garajelor şi magaziilor construite din fondurile cetăţenilor pe domeniul public sau privat al oraşului Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere dispozitia primarului nr. 6/12.01.2015,
privind constituirea comisiei pentru redactarea sau actualizarea dupa caz a Regulamentelor de organizare şi funcţionare
a Adminstraţiei Pieţei şi Oborului, Casei Tineretului, Casei
de Cultură, Salii de Sport şi pentru parcări, garaje al oraşului
Huedin, respectiv referatul nr. 560/26.01.2015 înaintat de comisia stabilită prin dispozitia nr. 6/2015, privind redactarea
sau actualizarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Administraţiei Pietei şi Oborului, Casei Tineretului, Casei de Cultură, Sălii de Sport, pentru parcări şi garaje.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 567/26.01.2015
înaintat de primar şi avizat de comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie, mediu şi turism, la şedinţa
din data de 26.01.2015.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 2 lit.c, d,
alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, pct.1, 4, 5, 6 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu
Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a garajelor şi magaziilor construite din fondurile cetăţenilor, pe domeniul public sau privat al oraşului Huedin,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează compartimentul de urbanism, serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 21/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Oraşului Huedin, până la realizarea noului
Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de 31.12.2015.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează compartimentul de urbaism din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 19/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a parcărilor amenajate, aﬂate pe domeniul public şi privat al oraşului Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere dispozitia primarului nr. 6/12.01.2015,
privind constituirea comisiei pentru redactarea sau actualizarea dupa caz a Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Adminstraţiei Pieţei şi Oborului, Casei Tineretului,
Casei de Cultură, Salii de Sport şi pentru parcări, garaje al
oraşului Huedin, respectiv referatul nr. 560/26.01.2015 înaintat de comisia stabilită prin dispozitia nr. 6/2015.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 568/26.01.2015
înaintat de primar ş iavizat de comisia pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie, mediu şi turism, la şedinţa
din data de 26.01.2015.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 2 lit.c, d,
alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, pct.1, 4, 5, 6 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu
Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
a parcărilor amenajate, aﬂate pe domeniul public şi privat al
oraşului Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează compartimentul de urbanism şi Politia Locală din cadrul Primăriei Huedin.

Giurgiu Marinela
LS……………………………

Giurgiu Marinela
LS……………………………

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

privind aprobarea închirierii în condiţiile legii a unui spaţiu în
suprafaţă de 18 mp., situat în clădirea administrativ I, din incinta
Spitalului Orăşenesc Huedin, str. Spitalului nr. 42, jud. Cluj, de catre administratorul spaţiului respectiv Spitalul orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere adresa nr. 360/21.01.2015 înregistrată sub
nr. 492/23.01.2015, înaintată de Spitalul orăşenesc Huedin,
prin care solicită aprobarea închirierii în condiţiile legii a spaţiului în suprafaţă de 18 mp situat in clădirea administrativ I,
de catre administratorul spaţiului respectiv Spitalul orăşenesc
Huedin, si virarea procentului de 50% lunar, din chiria stabilită
conform contractului, către Consiliul Local Huedin.
Ţinând seama de referatul nr. 499/23. 01.2015 înaintat de
compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 545/26.01.2015 înaintat de primar şi avizat pentru amenajarea teritoriului, urbanism protectie, mediu şi turism, la şedinţa din data de 26.01.2015.
Luând în considerare prevederile art. 14, alin.1, 2, art.15,
art.16, alin.1 si 2 coroborat cu NCC art.1783 şi 1784, alin.3
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică cu modiﬁcarile si completarile ulterioare, 36, alin. 1,2, lit. d, alin.6
lit.a, pct.3, art. 45 , 124 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii a unui spaţiu în suprafaţă de 18 mp., situat în clădirea administrativ I,
din incinta Spitalului Orăşenesc Huedin, str. Spitalului nr.
42, jud. Cluj, de către administratorul spaţiului, respectiv
Spitalul orăşenesc Huedin.
Art. 2 Se aprobă stabilirea procentului de 50% din chiria lunară stabilită conform contractului încheiat cu câştigătorul licitaţiei, sumă care va ﬁ transferată bugetului local Huedin.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Spitalul orăşenesc Huedin şi Directia economică din cadrul Primăriei oraşului Huedin.

Giurgiu Marinela
LS……………………………
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Nr. 23/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Nr. 22/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a spaţiului în
suprafaţă de 27 mp, situat în incinta Spitalului Orăşenesc
Huedin – clădirea spitalului nou, str. Spitalului nr. 42, folosit de către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj,
cu destinaţia de arhivă.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Spitalul orăşenesc Huedin din cadrul Primăriei oraşului Huedin.

Giurgiu Marinela
LS……………………………

HOTĂRÂRE

ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Nr. 20/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, a spaţiului în suprafaţă de 27 mp, situat în incinta Spitalului Orăşenesc Huedin –
clădirea spitalului nou, str. Spitalului nr. 42, folosit de către Casa
de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj, cu destinaţia de arhivă.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere adresa nr. 360/21.01.2015 înregistrată sub
nr. 492/23.01.2015, înaintată de Spitalul orăşenesc Huedin,
privind spaţiul în suprafaţă de 27 mp, situat în incinta Spitalului Orăşenesc Huedin din str. Spitalului nr. 42, jud. Cluj, folosit de către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj.
Ţinând seama de referatul nr. 499/23. 01.2015 înaintat de
compartimentul spaţiu locativ din cadrul Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
546/26.01.2015 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţie, mediu şi
turism, la şedinţa din data de 26.01.2015.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1,2, li.t. d,
alin.6 lit.a, pct.3, art. 45 , 124 din Legea nr..215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

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 32,16 mp
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30.01.2015.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr.
655/29.01.2015, înaintată de dr. Marin Carpinean Ioana cu
sediul în Cluj Napoca, str. Parâng nr. 21/60, jud. Cluj, respectiv referatul nr. 659/29.01.2015 înaintat de inspector Handraluca Mircea din cadrul Primariei Huedin, prin care solicită închirierea unor spaţii situate în incinta Policlinicii
Huedin, etajul I, corp A, din P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 Huedin, în
suprafaţă totală de 32,16 mp, suprafaţă compusă din:
- O încăpere în suprafaţă de 17,16 mp. , evidenţiată pe
schiţa etajului I corp A, la pozitia 117, încăpere care va ﬁ folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical.
- Spaţiu adiacent cabinetului medical în suprafaţă de 15 mp,
spaţiu compus din hol de acces, sala de asteptare, spaţiu pentru
depozitarea materialelor de curăţenie, acces la grupul social.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 667/29.01.2015 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru cultură, culte, învăţământ,
sănătate, familie, tineret şi sport, la şedinţa din data de 30.01.2015.
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, etajul I, corp A, din
P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 Huedin, în suprafaţă totală de 32,16
mp, suprafaţă compusă din:
- O încăpere în suprafaţă de 17,16 mp. , evidenţiată pe
schiţa etajului I corp A, la pozitia 117, încăpere care va ﬁ folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical.
- Spaţiu adiacent cabinetului medical în suprafaţă de 15 mp,
spaţiu compus din hol de acces, sala de asteptare, spaţiu pentru
depozitarea materialelor de curăţenie, 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 gospodărie comunală şi
locativă din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Nr. 24/30.01.2015
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS……………………………

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan
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Cardul de sănătate devine operaţional
din februarie şi obligatoriu din 1 mai
C

ardurile naţionale de
sănătate vor deveni
operaţionale din luna februarie a acestui an, cu o
perioadă de trei luni, până
în luna mai, în care vor putea fi utilizate în paralel cu
sistemul actual, şi vor putea fi distribuite şi prin alte
mijloace decât poşta, precum prin intermediul medicilor de familie, a decis
Guvernul prin ordonanţă.
Cardul naţional de sănătate va deveni unicul instrument de validare a serviciilor
medicale acordate în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate începând cu
data de 1 mai, cu lună mai târziu decât s-a spus iniţial.
Conform unei hotărâri de
Guvern, cardul naţional de
sănătate va deveni obligatoriu pentru asiguraţi din 1 mai,
anunţă Casa Naţională de
Asigurări
de
Sănătate
(CNAS).
Proiectul hotărârii, privind Normele metodologice
de aplicare a cardului naţional de sănătate, prevedea utilizarea obligatorie a cardului
începând cu 1 aprilie.
Cardul naţional de sănătate va ﬁ utilizat în paralel cu
actualul sistem de validare a
serviciilor medicale, începând din 1 februarie.
În acest fel, se va asigura
accesul la servicii medicale şi
celor aproximativ 800.000 de
asiguraţi care încă nu au intrat în posesia cardului. Guvernul a dispus aşadar prelungirea duratei în care cele
două sisteme vor funcţiona
paralel cu încă o lună.
Cardul naţional de sănătate trebuia să ﬁe introdus până la sfârşitul anului 2007,
potrivit Legii Sănătăţii nr.
95/2006, el putând deveni
operaţional cu aproape opt
ani mai târziu.
Cardul naţional, împreună
cu prescripţia electronică şi
cu dosarul electronic al pacientului, face parte din proiectul „Platforma informati-

că a asigurărilor de sănătate
– PIAS“.
Autorităţile cred că atât
cardul, cât şi prescripţia electronică reprezintă măsuri
pentru eliminarea fraudei
din sistem şi pentru veriﬁcarea reţetelor.
Procedura este introdusă
după ce preşedintele Societăţii Naţionale de Medicină,
Rodica Tănăsescu, a fost recent citată în presă aﬁrmând
că ideea ca medicii de familie
să distribuie cardurile rămase nelivrate de către poştă este inacceptabilă, deoarece
creează o premisă pentru activităţi birocratice.
Ordonanţa introduce unor
noi reguli pentru sistemul de
management al calităţii serviciilor medicale, modiﬁcând
în acest sens Legea 95/2006
privind reforma în domeniul
sănătăţii.
„Potrivit actului normativ,
cardurile naţionale de asigurări sociale de sănătate, care se
distribuie prin serviciile poştale, vor putea ﬁ distribuite şi
prin intermediul altor mijloace (de exemplu, medicii de familie)“, arată Guvernul printr-un comunicat de presă.

Tot în şedinţa de miercuri,
Guvernul a decis ca aceste
carduri naţionale de asigurări sociale de sănătate să devină operaţionale începând
cu 1 februarie 2015 şi să poată ﬁ utilizate de către asiguraţi la medicii de familie, în
spitale şi în farmacii, precum
şi de către furnizorii de servicii medicale, medicamente
sau dispozitive medicale.
Pentru o perioadă de trei
luni, respectiv între 1 februarie şi 30 aprilie, cardul de sănătate va putea ﬁ utilizat în
paralel cu sistemul actual,
urmând ca începând cu 1 mai
utilizarea acestui document
în sistemul de asigurări sociale de sănătate să devină unicul instrument de validare a
serviciilor medicale.
Serviciile medicale pentru
situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în
condiţiile actelor normative
în vigoare, fără a ﬁ necesar
cardul naţional de asigurări
sociale de sănătate.
Persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani după 1 februarie 2015 sau dobândesc
calitatea de asigurat prin plata contribuţiei ulterior aces-

tei date şi, ca urmare, nu li s-a
emis încă un card naţional de
sănătate, vor face dovada calităţii de asigurat in baza unei
adeverinţe de asigurat eliberată de casa de asigurări de
sănătate. Această adeverinţă
este valabilă până la data la
care asiguratul intră în posesia cardului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data
emiterii acestuia.
Persoanele care refuză în
mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă primirea cardului naţional, vor
depune o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens
la casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă, însoţită de cardul naţional, în situaţia în care
acesta a fost distribuit. Aceste persoane vor face dovada
calităţii de asigurat pe baza
adeverinţei de asigurat, având o valabilitate de trei
luni, eliberată la solicitarea
asiguratului de către casa de
asigurări de sănătate la care
este luat în evidenţă.
Cardurile naţionale de sănătate nedistribuite şi predate de către operatorul de servicii poştale la casele de asi-

gurări de sănătate urmează a
ﬁ distribuite asiguraţilor de
către casele de asigurări de
sănătate, ﬁe prin prezentarea
acestora la sediul casei de
asigurări de sănătate la care
este luat în evidenţă asiguratul, ﬁe prin intermediul medicilor de familie, cu ocazia
primei prezentări în vederea
acordării unui serviciu medical.
Executivul a decis, totodată, înﬁinţarea Autorităţii Naţionale de Management al
Calităţii în Sănătate, prin reorganizarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor (CONAS). Noua instituţie
va avea rolul să supravegheze, prin evaluări sistematice
şi mecanisme juridice, respectarea calităţii actului medical în toate formele sale.
Noile reglementări creează cadrul juridic necesar
pentru a extinde implementarea managementului calităţii serviciilor medicale,
aplicat în prezent doar pentru spitale, la toate unităţile
sanitare, şi, astfel, toate unităţile sanitare vor intra în
procesul de evaluare în vederea acreditării.
Acreditarea este procesul
prin care se validează faptul
că serviciile medicale oferite
de o unitate sanitară sunt
conforme cu standardele
adoptate de Autoritatea Naţională de Management al
Calităţii în Sănătate, proces
în urma căruia unităţile sanitare sunt clasiﬁcate pe categorii de acreditare.
Poşta Română a câştigat
prin licitaţie, în vara anului
trecut, contractul de distribuţie a cardurilor de sănătate
la nivel naţional. Valoarea totală a contractului este de
37,5 milioane de lei şi are o
durată de patru ani. Volumul
total care urmează a ﬁ livrat,
la nivel naţional, pe durata
celor patru ani, este estimat
la aproximativ 13,6 milioane
de carduri, din care 12,26 milioane au fost deja livrate.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat, scutite de impozit pentru toate veniturile
Persoanele cu handicap
grav sau accentuat vor ﬁ scutite, începând din acest an, de
la plata impozitului pentru
toate categoriile de venituri
realizate, prin Ordonanţa
Guvernului nr. 4/2015, informează Ministerul Muncii.
Măsura este prevăzută în
Ordonanţa Guvernului nr.
4/2015 pentru modiﬁcarea şi

completarea
Legii
nr.
571/2003 privind Codul ﬁscal, publicată miercuri în
Monitorul Oﬁcial.
Pe lângă scutirea de la plata impozitului pe salarii, persoanele cu handicap grav sau
accentuat nu vor plăti impozit nici pentru veniturile provenite din pensii, din activităţi independente ori agrico-

le, din silvicultură şi piscicultură, altele decât cele impozitate prin tranşe de venit.
De această reglementare
vor beneﬁcia peste 680.000 de
persoane. Numărul total de
adulţi cu handicap grav şi accentuat era la 31 decembrie
2014 de 683.738, au precizat
pentru Mediafax reprezentanţii Ministerului Muncii.

