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„După ce vom reuşi să terminăm 
lucrările de infrastructură, 

vor apărea şi investitorii în oraş!”

Interviu cu primarul Huedinului, Dr. Mircea Moroşan. Pagina 4

Andrea Schaechter, şef al dele-
gaţiei FMI în România, a precizat, 
marţi, la întrevederea cu membrii 
Comisiilor de Buget-Finanţe din 
Parlament, că România trebuie să 
se concentreze, pe lângă păstrarea 
macrostabilităţii, şi pe continua-
rea reformelor structurale în sănă-
tate, energie, transporturi.

Schaechter le-a transmis mem-
brilor Comisiilor de Buget-Finanţe 
din cele două Camere faptul că mi-
siunea FMI, BM şi CE în România 
este legată de faptul că Guvernul 

României a solicitat un nou acord 
cu două direcţii foarte importante 
– primul obiectiv ţintind continua-

rea şi devoltarea reuşitelor din pri-
mele două programe, când s-a reu-
şit macrostabilitatea ţării, iar al 
doilea vizând o dezvoltare econo-
mică durabilă.

Şefa delegaţiei FMI a precizat că 
atingerea primului obiectiv ţine de 
menţinerea, chiar dezvoltarea si-
tuaţiei actuale, când s-a reuşit, în 
doar câţiva ani, scăderea dezechili-
brelor care au existat, atât a celor 
interne, cât şi a celor externe, care 
au ţinut de situaţia dificilă inter-
naţională.

„România a beneficiat de pe urma 
acestor evoluţii, ceea ce se vede în 
împrumuturile pe care le accesează 
România – ratele dobânzilor au scă-
zut, (...) iar asta ne arată încrederea 
sporită a investitorilor, cât şi a me-
diului internaţional în general. 
Unul dintre obiective este să ducem 
mai departe şi să amplificăm aceste 
câştiguri”, a spus Schaechter.

Ea a adăugat că Guvernul Româ-
niei şi-a exprimat hotărârea să 
meargă mai departe pe calea unei 
dezvoltări economice durabile.

Reformele în sănătate, energie şi transporturi trebuie să continue

Concurenţă maximă la titularizare 
la disciplina Religie ortodoxă

Guvernul a avizat reducerea TVA 
la pâine la 9%, de la 1 septembrie

Cea mai mare concurenţă la concursul de titu-
larizare pe posturi didactice din învăţământul 
preuniversitar, din judeţul Cluj, este la disciplina 
Religie ortodoxă, cu 51 de candidaţi/loc, în timp 
ce pentru posturile de profesori de istorie sunt 
42 candidaţi/loc, iar pentru predarea Limbii şi 
literaturii române – 33,33 candidaţi/loc.

La concursul organizat de Inspectoratul Şco-
lar Judeţean Cluj pentru titularizarea pe posturi 
didactice s-au prezentat, marţi, la proba scrisă, 
1.278 de profesori, din totalul de 1.345 înscrişi. 
Un număr de 41 de cadre didactice s-au retras 
din examen, iar un dascăl a fost eliminat, fi ind 
surprins cu fi ţuici asupra sa.

Guvernul a avizat reducerea taxei pe valoarea 
adăugată la pâine la 9%, de la 1 septembrie, impac-
tul negativ al măsurii urmând să fi e compensat 
prin creşterea tot din septembrie a accizelor la al-
cool şi introducerea de accize la bunuri de lux.

Premierul Victor Ponta a precizat că va solicita 
asociaţiilor producătorilor de pâine să demon-
streze într-un termen „rezonabil” că reducerea 
TVA, care nu va fi  prevăzută ca o măsură tempora-
ră, va contribui la diminuarea evaziunii fi scale, 
arătând că eşecul acestui proiect obţinut extrem 
de difi cil va bloca extinderea unei reduceri de TVA 
la alte domenii.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la concurs posturi 

vacante în Statul de Funcíi şi transformarea pos-
tului de medic primar în post de moaşă cu studii 
superioare

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 26.07.2013.

Având în vedere adresa nr. 3119/22.07.2013, îna-
intată de Spitalul Orasenesc Huedin prin care soli-
cită aprobarea scoaterii la concurs a două posturi 
de medici şi transformarea unui alt post de medic, 
ţinând seama de Hotărarea Consiliului de Admi-
nistratie nr. 8/22.07.2013, respectiv referatul nr. 
5413/2013 inaintat de directia economică din ca-
drul Primăriei Huedin.

Tinand seama de prevederile OUG nr. 77/2013 si 
Ordinului MSF nr. 916/2006 privind Normele de 
prevenire şi control al infectiilor nosocomiale.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
5414/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de sănătate, tineret la data de 22.07.2013.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, 
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile 
Sanitare Publice pentru care se transferă Manage-
nentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordi-
nul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de 
predare – preluare în vederea transferului Mana-
gementului Asistentei Medicale a Unităţilor Sani-
tare Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
modifi cată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, 
lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul an-
samblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Ad-
ministraţiei 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, modifi -
cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a două 

posturi vacante din Statul de Funcţii la Spitalul 
Orasenesc Huedin astfel:

- postul de medic specialist ATI de la Comparti-
mentul ATI

- postul de medic în specialitatea epidemiologie 
de la Compartimentul de Prevenire şi Control a In-
fecţiilor Nosocomiale.

Art.2. Se aprobă transformarea postului de me-
dic primar la de poziţia nr. 62 din Statul de Funcţii 
al Spitalului Orăşenesc Huedin, în post de moaşă 
cu studii superioare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin 
şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Hue-
din.
Nr. 92/26.07.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi:  14
Votat pentru:   14
Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliu-

lui Local Huedin nr.63/1992, respectiv aprobarrea 
închirierii în condiţiile legii a două spaţii din ca-
drul Casei Tineretului, pentru desfăşurarea unor 
activităţi sportive(Judo).

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 26.07.2013.

Având în vedere cererea nr. 1/19.06.2013, înre-
gistrată sub nr. 4615/ 19.06. 2013 înaintată de Clu-
bul Sportiv Forestierul Huedin, cu sediul in Hue-
din, str. A.Iancu nr. 3, Bl. A3, ap. 8, prin care solicită 
aprobarea închirierii unui spaţiu( format din 3 in-
caperi avand suprafetele de 69,30 mp, 50 mp, şi 25 
mp) pentru desfăşurarea de activităţii educativ – 
sportive, în incinta Casei Tineretului Huedin.

Ţinând seama de necesitatea revocării Hotărâ-
rii Consiliului Local nr. 63/14.12.1992, şi ţinând 
seama de referatul nr. 5301/2013 înaintat de com-
partimentul de Gospodărie Comunală şi Locativă 
din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
5378/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, co-
pii, tineret şi turism la şedinţa din data de 22.07.2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 63/14.12.1992 privind acordarea unui 

spatiu şi scutirea de plată a chiriei pentru Clubul 
Copiilor din Oraşul Huedin.

Art.2.Se aprobă închirierea în condiţiile legii a 
unui spaţiu în suprafaţă totală de 144,30 mp, prima 
încăpere în suprafaţă de 69,30 mp ( sală de judo), a 
doua încăpere în suprafaţă de 50 mp (sala de forţă) 
şi a treia încăpere în suprafaţa de 25 mp (vestiar), 
în incinta Casei Tineretului, pentru desfăşurarea 
de activităţi educativ sportive.

Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru orga-
nizarea licitaţiei privind închirierea spaţiului soli-
citat la art.2, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă conţinutul Contactului de în-
chiriere a spaţiului prevăzut la art.2 cf. anexei la 
prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează biroul de gospodarie comu-
nală şi locativă şi direcţia economică din cadrul 
Primăriei Huedin.
Nr.93/26.07.2013
Consilieri total:   15
Consilieri prezenţi:  14
Votat pentru:    8
Abtineri     5
Consilieri care nu au votat 1
Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea completării prevederilor Ca-

pitolului III din Hotărârea Consiliului Local nr. 
1/2013
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Începând cu 1 august, o 
parte din acţiunile civile şi 
penale vor fi  respinse de către 
instanţele de judecată dacă 
părţile nu vor trece, înainte 
de începerea procesului, 
printr-o şedinţă obligatorie 
de informare asupra avanta-
jelor medierii.

Potrivit articolului 2 aline-
atul 1 indice 2 al Legii nr. 
192/2006 privind medierea 
si organizarea profesiei de 
mediator, cu modifi cările şi 
completările ulterioare, „in-
stanţa va respinge cererea de 
chemare în judecată ca inad-
misibilă în caz de neîndepli-
nire de către reclamant a 
obligaţiei de a participa la şe-
dinţa de informare privind 
medierea, anterior introdu-
cerii cererii de chemare în ju-
decată sau după declanşarea 
procesului până la termenul 
dat de instanţă în acest scop”, 
pentru unele litigii.

Totodată, conform Ordo-
nanţei de Urgenţă nr. 4/2013, 
aceste prevederi se aplică nu-
mai proceselor începute du-
pă data de 1 august 2013.

Ce obligaţii au 
justiţiabilii?

Şedinţa de informare în ca-
re mediatorul le explică părţi-
lor avantajele medierii este 
gratuită, însă procedura de 
mediere este taxată de către 
mediatori. Tarifele practicate 
diferă în funcţie de natura şi 
complexitatea litigiului.

Procedura de informare 
privind medierea nu poate 
depăşi 15 zile.

Dovada participării la şe-
dinţa de informare se face 

printr-un certifi cat eliberat 
de mediator, în timp ce, dacă 
una dintre părţi refuză în 
scris participarea la şedinţa 
de informare, nu răspunde 
invitaţiei sau nu se prezintă 
la data fi xată pentru şedinţa 
de informare, se întocmeşte 
un proces-verbal, care va fi  
depus la dosarul instanţei.

„Dacă în urma şedinţei de 
informare părţile sunt de 
acord să soluţioneze litigiul 
prin mediere, se va încheia 
un contract de mediere şi se 
va stabili o dată la care va 
avea loc şedinţa de mediere. 
În unele cazuri, pentru solu-
ţionarea litigiului, pot avea 
loc mai multe şedinţe, discu-
ţiile mediatorului putân-
du-se desfăşura şi cu fi ecare 

parte în sesiuni separate. Da-
că părţile se înţeleg asupre 
rezolvării litigiului, se înche-
ie un acord de mediere, care 
va fi  înaintat instanţei de ju-
decată, pentru încuviinţare. 
Instanţa de judecată va pro-
nunţa o hotărâre judecăto-
rească, numită «de expedi-
ent», care va consfi nţi înţele-
gerea părţilor concretizată în 
acordul de mediere”, explică 
avocatul Roxana Horga, me-
diator autorizat.

Potrivit mediatorului Ga-
briela Gyongy Mihuţ, purtă-
torul de cuvânt al Consiliu-
lui de Mediere, medierea 
poate dura între două şi şase 
săptămâni, în funcţie de 
complexitatea cauzei şi de 
sediul părţilor. Ea mai arată 

că la această perioadă se 
adaugă între trei zile şi două 
săptămâni, pentru validarea 
hotărârii.

Litigiile civile cu valoare 
sub 50.000 de lei, la 
mediator!

Potrivit articolului 60 in-
dice 1 din Legea 192/2006, cu 
modifi cările şi completările 
ulterioare, părţile sau partea 
interesată trebuie să facă do-
vada că au participat la şe-
dinţa de informare cu privire 
la avantajele medierii, în ca-
zul mai multor tipuri de liti-
gii: în domeniul protecţiei 
consumatorilor; în materia 
dreptului familiei, în dome-
niul litigiilor privind posesia, 
grăniţuirea, strămutarea de 

hotare, precum şi în orice al-
te litigii care privesc raportu-
rile de vecinătate; în cazurile 
de malpraxis, în litigiile de 
muncă, în litigiile civile a că-
ror valoare este sub 50.000 de 
lei, cu excepţia litigiilor în ca-
re s-a pronunţat o hotărâre 
executorie de deschidere a 
procedurii de insolvenţă, a 
acţiunilor referitoare la re-
gistrul comerţului şi a cazu-
rilor în care părţile aleg să 
recurgă la alte proceduri pre-
văzute de lege.

De asemenea, în materie 
penală, procedura de infor-
mare este obligatorie în cazul 
„infracţiunilor pentru care 
retragerea plângerii preala-
bile sau împăcarea părţilor 
înlătură răspunderea penală, 
după formularea plângerii, 
dacă făptuitorul este cunos-
cut sau a fost identifi cat, iar 
victima îşi exprimă consim-
ţământul de a participa la şe-
dinţa de informare împreună 
cu făptuitorul”.

Printre infracţiunile care 
pot ajunge la mediere se nu-
mără, astfel, lovirea, amenin-
ţarea, dar şi violul.

Purtătorul de cuvânt al 
Consiliului de Mediere con-
sideră că, după 1 august, 
„apetitul” pentru mediere va 
fi  în creştere. „Noua creştere 
substanţială a taxelor de tim-
bru, precum şi termenele în-
delungate în instanţe fac ca 
apetitul justiţiabililor pentru 
mediere să crească (...) În 
plus, clienţii care participă la 
mediere economisesc până la 
90-95% din costurile unui 
proces”, a arătat Gabriela 
Gyongy Mihuţ.

Medierea devine obligatorie 
începând de la 1 august!

În judeţul Cluj ar putea fi  
identifi cate cinci sau şase peş-
teri ce ar putea fi  incluse în cir-
cuite turistice, după amenajă-
rile necesare, care să nu le pe-
ricliteze însă importanţa ştiin-
ţifi că, dar identifi carea lor tre-
buie făcută de Institutul de 
Speologie, cluburile de profi l şi 
responsabili ai Parcului Natu-
ral Apuseni, spune prof. univ. 
dr. Bogdan Onac, cercetător 
ştiinţifi c la Institutul de Speo-
logie din Cluj-Napoca.

„Aceste peşteri trebuie să fi e 
aproape de şosea. Pot deveni 
atracţii turistice cu minimum 
de investiţii. Cluburile de spe-
ologie au descoperit şi cartat 
multe peşteri. Institutul din 
Cluj-Napoca a cercetat ce re-

sturi fosile şi ce minerale se 
afl ă în interiorul lor. Şi în Peş-
tera Mare, de 40 de kilometri, 
denumită şi Peştera Humpleu, 
din Valea Firei, din Baziul Su-
perior al Someşului Cald, între 
Valea Firei şi Valea Ponorului, 
în primele săli de la intrare s-ar 
putea amenaja un circuit de vi-
zitare de 800-900 de metri”, a 
explicat profesorul clujean.

El a subliniat că regimul 
peşterilor turistice prevede un 
circuit, cu intrare pe o parte şi 
ieşire pe alta. Şi în străinătate, 
peşterilor cu o singură intrare 
li s-a construit o ieşire de sigu-
ranţă, ca în caz de nevoie vizi-
tatorii să poată fi  evacuaţi uşor.

„Majoritatea peşterilor din 
judeţul Cluj, la care mă gân-

desc acum, au nevoie de o a do-
ua intrare. Dar trebuie să spun 
că acest lucru ar modifi ca sub-
stanţial condiţiile din interior. 
A doua uşa schimbă circuitul 
aerului în peşteră, ceea ce afec-
tează populaţia de vieţuitoare 
şi precipitarea mineralelor, 
pentru că se schimbă tempera-
tura şi umiditatea. Toată lu-
mea ştie ce s-a întâmplat la 
Peştera Urşilor, unde con-
strucţia celei de-a doua porţi a 
produs o schimbare evidentă 
în climatul interior. Apoi, când 
s-au montat uşi termopan, ca-
re se închid etanş, peştera nu a 
mai respirat, a apărut vegeta-
ţie, licheni şi muşchi. Pe de altă 
parte, grupurile de turişti con-
tribuie la creşterea cantităţii 

de bioxid de carbon în peşteră. 
Fără ventilaţie naturală, bioxi-
dul de carbon se acumulează, 
se combină cu apa şi aerosolii 
din peşteră şi rezultă acid car-
bonic, care distruge formaţiu-
nile. În timp, se observă aceste 
degradări ale formaţiunilor 
din peşteră”, a arătat profeso-
rul Bogdan Onac.

În Munţii Apuseni sunt 
aproximativ 7.000 de peşteri 
de mărimi diferite, de la cinci 
metri la 50 de kilometri lungi-
me, cea mai mare parte dintre 
ele deosebit spectaculoase la o 
mare distanţă de la intrare, ce-
ea ce face aproape imposibilă 
amenajarea lor turistică. 
„Multe din peşterile mici au 
deja o destinaţie turistică. Al-

tele ar putea fi  vizitate, prin 
cluburile de speologie care 
gestionează anumite sectoare 
din Munţii Apuseni şi Parcul 
Natural Apuseni. Peştera 
‘Poarta lui Ionele’ (Alba) a fost 
amenajată de curând. Şi ‘Peş-
tera cu cristale’ din Mina Far-
cu, din Munţii Pădurea Craiu-
lui, lângă Roşia, descoperită în 
1987, cu o lungime de 250 de 
metri, este amenajată foarte 
frumos. Peştera Meziad, foarte 
mare, a fost în bună măsură 
distrusă, de-a lungul timpului. 
După ce a fost luată în admi-
nistrare de primărie, s-au efec-
tuat amenajări binevenite, cu 
lumini, leduri, poteci marcate, 
pe o distanţă de un kilometru 
şi ceva”, spune universitarul.

Peşterile mici din judeţul Cluj pot deveni atracţii turistice cu minimum de investiţii
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Interviu cu primarul 
Huedinului, Dr. Mircea 
Moroşan.
– Domnule primar Mircea 
Moroşan, în mandatul 
2008-2012 aţi câştigat în-
crederea cetăţenilor prin-
tr-o viziune complexă asu-
pra dezvoltării Huedinu-
lui, concretizată în nume-
roase proiecte şi investiţii 
care au ridicat standardele 
în toate aspectele vieţii 
acestui oraş. Unele dintre 
aceste investiţii s-au con-
tinuat şi în debutul noului 
mandat. Ne puteţi da câte-
va exemple de astfel de in-
vestiţii?
– După cum am mai menţio-
nat, şi în primul meu mandat 
ca primar al oraşului Huedin 
(2008-2012), preocuparea 
principală a fost dezvoltarea 
infrastructurii oraşului – mă 
refer la reţeaua de apă-canal, 
reţeaua electrică, străzi şi gaz 
– care, odată fi nalizată, ar con-
tribui nu numai la creşterea 
gradului de confort şi civiliza-
ţie a populaţiei, ci şi la constru-
irea premiselor unor investiţii 
ulterioare în oraşul nostru, 
având ca fi nalitate crearea de 
noi locuri de muncă.

În acest sens s-a continuat 
extinderea reţelei de apă-ca-
nal (începută în 2008) cu pe 
străzile: Viilor, Moţilor, Ceta-
tea Veche; extinderea reţelei 
electrice pe străzile A. Iancu, 
Soarelui, Câmpului; fi naliza-
rea lucrărilor la staţia de epu-
rare a oraşului Huedin, dată în 
funcţiune în luna iunie 2013; 
continuarea asfaltării străzi-
lor Viilor, Câmpului, Moţilor, 
Mănăşturului, Doja, Gării, 
Garoafelor; fi nalizarea con-
strucţiei magistralei de gaz 
Aghireş-Huedin, care a fost 
inaugurată în luna mai 2013; 
fi nalizarea proiectului de mo-
dernizare şi amenajare a par-
cărilor în toate marile aglo-
merări de blocuri (str, Repu-
blicii, str. Horea, str. A. Iancu), 
darea în folosinţă a parcurilor 
din P-ţa Victoriei.

În afara acestor investiţii 
majore de infrastructură am 
continuat, prin diverse pro-
iecte, şi susţinerea activităţii 
din învăţământ, cultură, culte, 
sănătate: continuarea moder-
nizării Spitalului Orăşenesc 
Huedin, cu care ne mândrim 
(având în vedere că, în urmă 
cu câţiva ani, la începutul 

mandatului meu, acesta era 
propus pentru desfi inţare, fi -
ind plin de datorii, arătând jal-
nic şi având o dotare foarte 
slabă). Azi, acum, ne invidiază 
şi unele centre medicale din 
municipiul Cluj-Napoca.
– În perioada aprilie – mai 
2013 Primăria Huedin a 
primit controlul Curţii de 
Conturi. Care au fost obiec-
tivele şi concluziile aces-
tui control?
– Într-adevăr, în lunile aprilie 
şi mai am avut controlul Cur-
ţii de Conturi – instituţie abi-
litată să controleze primăriile, 
consiliile judeţene şi celelalte 
instituţii ale statului. Scopul 
principal al Curţii de Conturi 
este verifi carea corectitudinii 
cheltuirii banului public, veri-
fi carea investiţiilor şi a modu-
lui de funcţionare a primăriei 
cu tot ce aparţine de ea.

Concluziile raportului Cur-
ţii de Conturi au fost foarte 
bune, felicitând Primăria 
Oraşului Huedin pentru mo-
dul foarte corect de folosire a 
banului public şi modul de 
implicare în dezvoltarea in-
frastructurii oraşului. Aş vrea 
să reamintesc în acest context 
că, în anul 2011, Primăria Ora-
şului Huedin a luat locul I pe 
ţară, la nivelul oraşelor mici, 
ca număr de proiecte pentru 
dezvoltarea locală, iar în anul 
2010 a luat locul I pentru cel 
mai complex proiect la nivel 
naţional – proiectul Magistra-
lei de Gaz Aghireş-Huedin.

Curtea de Conturi a felicitat 
conducerea şi angajaţii primă-
riei, concluzionând că, în ulti-
mii 2 ani, din 24 de primării 
controlate de această echipă, 
am fost printre cei mai buni, 
dacă nu chiar cea mai bună 
primărie, motiv pentru care 
am fost foarte încântaţi, având 
în vedere că această concluzie 
a închis orice discuţie referi-
toare la corectitudinea folosi-
rii banului public de către Pri-
măria Oraşului Huedin.
– Felicitări. Auzim din ce 
în ce mai rar, în ziua de as-
tăzi, că o instituţie publică 
a cheltuit corect şi trans-
parent banii contribuabili-
lor. Ştim că bugetul pe anul 
2013 a fost aprobat cu mare 
întârziere şi că sumele alo-
cate Huedinului sunt deri-
zorii. Cum au fost afectate 
de această situaţie proiec-
tele Primăriei?

– Bugetul anului 2013 a fost 
aprobat de Guvernul Români-
ei cu cea mai mare întârziere 
din ultimii 5 ani, de când sunt 
eu primar.

După cum ştiţi, primăria 
aprobă bugetul propriu la ma-
xim 6 săptămâni după apro-
barea Bugetului Naţional de 
către Guvernul României. 
Acest fapt a dus la intârzieri în 
procedura de scoatere la lici-
taţie publică a marilor lucrări 
de infrastructură care vor 
avea loc în oraşul nostru. În 
afară de această întârziere, 
Guvernul a redus mult numă-
rul de investiţii la nivel naţio-
nal, ceea ce a dus la o „foame 
de bani” a tuturor investitori-
lor care participă în număr 
mare la orice licitaţie publică, 
contestându-se între ei, pre-
lungind astfel procedura de 
începere efectivă a lucrărilor.

În altă ordine de idei, acei 
senatori şi deputaţi care ne cu-
nosc numai în campania elec-
torală şi care atunci ne promit 
„marea şi sarea” nu s-au ţinut 
de promisiune. Sumele alocate 
de Consiliul Judeţean sunt de-
rizorii în comparaţie cu anii 
precedenţi, adică de aproxima-
tiv 4-5 ori mai mici.

Oricum, indiferent de su-
mele acordate nouă ca primă-
rie, vom continua proiectele 

începute, demonstrând că 
suntem „buni gospodari” şi că 
ne ştim chivernisi cu înţelep-
ciune resursele proprii din ta-
xele şi impozitele locale la care 
dumneavoastră, ca cetăţeni, 
aveţi meritul cel mai mare.

Vom continua lucrările de 
extindere a reţelei de apă-ca-
nal pe străzile Morii, 1 Mai, 
Aleea 1 Mai, Protopop Aurel 
Munteanu şi Gării, a reţelei 
electrice pe străzile Prundu-
lui şi Mănăşturului, vom în-
cerca să asfaltăm străzile Mo-
rii. 1 Mai, Stadionului, Flori-
lor şi Oborului şi vom demara 
procedura de licitaţie a conce-
sionării distribuţiei gazului în 
interiorul oraşului.

Bineînţeles că avem şi alte 
proiecte în derulare: moder-
nizarea şi crearea de noi spaţii 
verzi şi parcuri de joacă pen-
tru copii, susţinerea învăţă-
mântului, cultelor, culturii, ti-
neretului şi sportului, schim-
barea acoperişului unităţii de 
pompieri, modernizarea târ-
gului de vite, realizarea de 
drumuri de acces la păşunea 
din localitatea Bolic. Vom în-
cepe şi un proiect mare de 
modernizare a centrului civic 
al oraşului, proiect care va du-
ra 2 ani.

Unele dintre aceste proiec-
te au fost fi nalizate de curând: 

parcuri de joacă pentru copii 
pe Aleea 1 Mai şi în P-ţa Victo-
riei – în spatele Catedralei Or-
todoxe.

Deci, mergem înainte şi 
sunt convins că, având susţi-
nerea şi sprijinul cetăţenilor, 
vom face multe lucruri bune 
împreună şi în viitor.
– Puteţi formula o previziu-
ne asupra dezvoltării Hue-
dinului în anii ce urmează? 
Care consideraţi că va fi  cel 
mai important atu, dar şi 
cea mai mare ameninţare 
pentru continuarea proce-
sului de modernizare şi 
dezvoltare a oraşului?
– Este foarte important să fi m 
optimişti în viaţă, în general. 
Referitor la viitorul şi per-
spectiva de dezvoltare al oră-
şelului nostru, trebuie menţi-
onat faptul că depindem de 
mulţi factori: de la dezvolta-
rea economică a României în 
viitor până la rezolvarea crizei 
economice mondiale, de la 
factorul politic la factorul so-
cial-cultural şi educaţional.

Noi trebuie să facem efortul 
ca ceea ce depinde de puterile 
noastre să ducem la bun sfâr-
şit. Dacă vom reuşi să termi-
năm lucrările de infrastructu-
ră (reţea de gaz, apă-canal, 
electrică) sunt convins că în 
timp vor apare şi investitori 
care vor crea noi locuri de 
muncă şi, implicit, bunăstare.

Pericolul principal, în vizi-
unea mea, este ca viitoarea 
dezvoltare economică şi ma-
rile investiţii în infrastructu-
ră (aici mă refer în primul 
rând la autostrăzi) ale Româ-
niei să nu fi e proporţional re-
partizate pe întreg teritoriul 
ţării noastre. Nu aş dori, în 
timp, ca Transilvania să fi e co-
daşă la repartiţia fondurilor 
necesare dezvoltării acestei 
infrastructuri. Aici intervine 
factorul politic.

Oricum, trebuie să avem, 
aşa cum am mai spus, o viziu-
ne optimistă şi sunt convins 
că împreună cu cetăţenii 
acestui oraş, vom reuşi să fi -
nalizăm ce ne-am propus.
– Vă mulţumesc, domnule 
Primar, şi vă doresc multă 
putere de muncă şi înţe-
lepciune pentru a vă conti-
nua proiectele pentru Hu-
edin.
– Vă mulţumesc pentru inter-
viu şi vă doresc tuturor sănă-
tate şi multă bunăstare.

„După ce vom reuşi să terminăm 
lucrările de infrastructură, vor apărea 

şi investitorii în oraş!”
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Miercuri, 10 iulie 2013, a 
fost inaugurat parcul din spa-
tele Catedralei Ortodoxe în 
prezenţa primarului dr. Mir-
cea Moroşan, a viceprimaru-
lui Marinela Giurgiu, a consi-
lierilor locali Marinela Co-
zea, Cristina Şaitiş, Cosmin 
Pavel, Horea Matiş, Constan-
tin Lazea, Emilian Parpucea, 
Francisc Csudom, Istvan Bu-
zas, a cetăţenilor care locu-
iesc în vecinătatea parcului, 
dar şi multor cetăţeni ai ora-
şului, care au onorat invitaţia 
Primăriei.

Parcul se doreşte a fi  un loc 
de relaxare pentru adulţi, 
motiv pentru care au fost am-
plasate numeroase bănci, au 
fost plantaţi copaci, iarbă şi 
un rond de fl ori. Copiii se pot 
bucura şi ei de un tobogan şi 
un leagăn.

Datorită numărului mare 
de cetăţeni şi consilieri locali 
prezenţi, alături de primar, 
inaugurarea s-a transformat 
într-o întâlnire populară, în 
care dialogul a fost unul rela-
xat şi constructiv.

Primarul Mircea Moroşan 
s-a adresat cetăţenilor pre-
zenţi explicându-le că Pri-
măria a amenajat spaţii 
(parcuri, trotuare, parcări, 
terenuri de joacă) în toate 
zonele oraşului, luând în 
considerare, cu prioritate, 
numărul de locuitori din fi e-
care zonă. Astfel că, în anul 
2013, investiţiile în amena-

jarea de parcuri s-au făcut la 
blocurile ANL şi în Piaţa 
Victoriei. Restul de lucrări 
necesare pentru a completa 
aspectul zonei (asfaltarea 
străzii care înconjoară par-
cul) vor fi  realizate anul vii-
tor. De asemenea, primarul a 
ţinut să mulţumească cetă-

ţenilor pentru spiritul civic 
de care au dat dovadă în tim-
pul lucrărilor de amenajare a 
parcului, aspect relatat de 
către constructor, care a fost 
plăcut impresionat de des-
chiderea şi ajutorul primit 
de la locuitorii din vecinăta-
tea parcului.

După tăierea panglicii, toţi 
cei prezenţi au vizitat spaţiul 
nou amenajat şi au făcut o po-
ză de grup.

Evenimentul a marcat 
simbolic împlinirea unui 
an de mandat al noului 
Consiliu Local, constituit 
după alegerile locale din 

2012. Merită remarcate 
deschiderea şi respectul 
autorităţilor locale şi a con-
silierilor prezenţi pentru 
cetăţeni, în mijlocul cărora 
merg cu fiecare ocazie şi de 
la care primesc idei şi su-
gestii care să le ghideze ac-
tivitatea.

Întâlnire plăcută între autorităţile 
locale şi cetăţeni la inaugurarea 

unui nou parc în Huedin
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Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 26.07.2013.

Ţinând seama de referatul nr. 5343/2013 înain-
tat de compartimentul de gospodărie comunală şi 
locativă din cadrul Primăriei Huedin, prin care 
solicită modifi carea anexei la H.C.L nr. 1/2013, 
Capitolul VIII – Alte taxe locale, taxe pentru spa-
ţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din 
fondul locativ de stat în administrarea Primăriei 
Oraşului Huedin, la rândul nr.11, coloana 2 : sedii 
de partide politice sau diverse forme de organiza-
re a activităţilor cu caracter politic, şi completa-
rea acestui text cu ,, şi activităţi educative, cultu-
ral – sportive,,.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
5373/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare şi agri-
cultură, la şedinţa din data de 22.07.2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă completarea prevederilor Hotă-

rârii Consiliului Local nr. 1/ 2013 cap. VIII – rân-
dul 11, coloana 2 – sedii de partide politice sau di-
verse forme de organizare a activităţilor cu carac-
ter politic în: – taxe pentru închiriere sedii de par-
tide politice sau diverse forme de organizare a acti-
vităţilor cu caracter politic şi activităţi educative, 
cultural – sportive.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează biroul de gospodarie comu-
nală şi locativă , directia economică din cadrul Pri-
măriei Huedin.
Nr.94/26.07.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi:  14
Votat pentru:   14
Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ofertei de donaţie teren în su-

prafaţă de 520 mp, cu destinaţia de
stradă publică
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 26.07.2013.
Având în vedere actul nr. 5151/11.07.2013 

inaintat de familia lazea Constantin şi Geor-
geta privind oferta de donaţie către oraşul Hu-
edin a terenului inscris in C.F 51025 – Huedin, 
nr. Cadastral 51025, in suprafata de 520 mp, 
pentru ca acest amplasament să devină stradă 
publică, referatul nr.5372/2013 înaintat de 
compartimentul de urbanism din cadrul Pri-
măriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
5393/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protec-
tie, mediu şi turism la şedinţa din data de 
22.07.2013.

Tinand seama de prevederile art. 36, 45, 121 alin. 
3, din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă oferta de donaţie înaintată de 

familia Lazea Constantin şi Lazea Georgeta, domi-
ciliaţi în oraşul Huedin, str. Florilor nr. 33, a tere-
nului înscris în C.F 51025 – Huedin, nr. cadastral 
51025, în suprafaţă de 520 mp, pentru ca acest am-
plasament să devină stradă publică.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul U.A.T din 
cadrul Primăriei Huedin.

Nr.95/26.07.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi:  14
Votat pentru:   13
Consilieri care nu au votat 1
Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea fi nalizării procedurii de con-

sultare a populaţiei, privind actualizarea Planului 
Urbanistic General al Oraşului Huedin, etapa 
aprobării noului Regulament Urbanistic Local

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 26.07.2013.

Având în vedere referatul nr. 5371/19.07.2013 
înaintat de compartimentul de urbanism din ca-
drul Primăriei Huedin, privind fi nalizarea proce-
durilor de consultare a cetăţenilor oraşului Hue-
din cu privire la actualizarea Planului Urbanistic 
General al Oraşului Huedin, noul Regulament Ur-
banistic Local.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
5379/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protec-
ţie, mediu şi turism la şedinţa din data de 
22.07.2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă fi nalizarea procedurii de con-

sultare a populaţiei privind actualizarea Planul 
Urbanistic General al Orasului Huedin, etapa pri-
vind Noul Regulament Urbanistic Local.

Art.2. Se aprobă (de principiu) noul Regulament 
Urbanistic Local, a cărui aprobare fi nală va fi  pre-
zentată după obţinerea avizelor şi acordurilor de la 
instituţiile emitente.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul U.A.T din 
cadrul Primăriei Huedin.
Nr.96/26.07.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi:  14
Votat pentru:   14
Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea fi nalizării procedurii de con-

sultare a populaţiei privind actualizarea Planului 
Urbanistic General al Oraşului Huedin, etapa 
aprobării noului Regulament Urbanistic Local

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 26.07.2013.

Având în vedere necesitatea menţinerii curăţe-
niei pe str. Fildului, Dealului, Colonia Nouă, re-
spectiv referatul nr. 5399/2013 înaintat de com-
partimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
5400/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protec-
ţie, mediu şi turism, la şedinţa din data de 
22.07.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.d, 
alin.6, lit.a, pct. 14, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 
a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă amplasarea a 4 containere des-

tinate depozitării gunoiului menajer a unor familii 
cu venituri reduse domiciliaţi în Huedin, str. Fil-
dului, Dealului, Colonia Nouă, Lautarilor.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
dărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei 
Huedin.
Nr.97/26.07.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:  12
Abtineri:   1
Votat impotriva: 1
Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea inchirierii în condiţiile legii a 

unui spaţiu situat pe str. Horea nr. 1
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 26.07.2013.
Având în vedere cererea nr. 278/04.07.2013, în-

registrata sub nr. 5053/04.07.2013 înaintată de SC 
Coramet Imp- Exp SRL, cu sediul in Cluj Napoca, 
str. Tractoriştilor nr. 2, prin care solicită închirie-
rea spaţiului situat la demisolul clădirii Primăriei 
Oraşului Huedin, str. Horea nr. 1, compus din două 
încăperi în suprafaţă de 27,95 mp , respectiv 28,47 
mp, suprafaţa totală de 56, 42 mp, în vederea efec-
tuării activităţii de comerţ cu produse metalo – 
chimice, şi tinând seama de referatul nr. 5301/2013 
înaintat de compartimentul de Gospodărie Comu-
nală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 
5377/2013 înaintta de primar lşi avizat de comisia 
de administratie publică la şeinta din data de 
22.07.2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă închirierea în condiţiile legii, a 

spaţiului comercial situat pe str. Horea nr. 1, în su-
prafaţă totală de 56,42 mp.

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru orga-
nizarea licitatiei privind închirierea spaţiului so-
licitat la art.1, cf. anexei la prezentul proiect de 
hotărâre.

Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de în-
chiriere a spaţiului prevăzut la art.1 cf. anexei nr. 2 
la prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
dărie comunala şi locativă din cadrul Primairie 
Huedin.
Nr.98/26.07.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi:  14
Votat pentru:   14
Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi Statului de 

Funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului 
Oraşului Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 26.07.2013.

Având în vedere Nota de Fundamentare pentru 
obţinerea Avizului A.N.F.P Bucureşti a Statului de 
Funcţii şi Organigramei Aparatului de Specialitate 
al Primarului Oraşului Huedin, în conformitate cu 
dispoziţiile O.U.G nr. 77/2013.

Ţinând seama de Ordinul Preşedintelui A.N.F.P 
Bucureşti nr. 4040/2012, adresa nr. 13164/MP/2013 
a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, respectiv 
referatul nr. 5129/10.07.2013 înaintată de biroul Re-
surse Umane din cadrul Primăriei Huedin.
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Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
5173/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de 
administratie publică , juridică, de disciplină şi pro-
tecţie socială la şedinţa din data de 22.07.2013, re-
spectiv Avizul nr. 25157/2013 a Agentiei Naţionale 
al Funcţionarilor Publici Bucureşti privind funcţii-
le publice din cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului şi a Serviciilor Publice de Interes Local 
fără personalitate juridică al oraşului Huedin.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2013 
privind stabilirea unor măsuri de asigurare a func-
ţionalităţii administraţiei publice locale, a numă-
rului de posturi şi reducerea cheltuielilor la insti-
tuţiile 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, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Organigrama Aparatului de 

Specialitate al Primarului Oraşului Huedin, cf. 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de Funcţii al Aparatului 
de Specialitate al Primarului Oraşului Huedin, cf. 
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul Resurse 
Umane din cadrul Primăriei Huedin.
Nr.99/26.07.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:  14
Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea convenţiei de parteneriat în-

tre Consiliul Local Huedin şi Fundaţia Creştină 
Diakonia Cluj respectiv alocarea lunară a sumei de 
2.000 lei pe o perioadă de 4 ani, începând cu anul 
2014 , reprezentând cofi nanţarea proiectului pen-
tru activităţile de tip şcoală, după şcoală şi servici-
ilor sociale , socio – medicale în oraşul Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 26.07.2013.

Având în vedere adresa nr. 5365/2013 a Fundaţi-
ei Creştine Diakonia Cluj, prin care solicită aloca-
rea sumei de 2.000 lei lunar, pe o perioadă de 5 ani 
începând din anul 2014, pentru desfăşurarea pro-
iectului de incluziune a romilor şi altor categorii 
aparţinând grupurilor vulnerabile în oraşul Hue-
din, respectiv referatul nr. 5402/2013 înaintat de 
direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
5504/2013 inaitat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare si agricul-
tura la sedinta din data de 22.07.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b, 
d, alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct.2 şi art. 45 din Legea 
nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale repu-
blicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă convenţia de parteneriat între 

Consiliul Local Huedin şi Fundaţia Creştină Dia-
konia Cluj, privind înfi inţarea serviciului de îngri-
jire medicală şi socio – medicală la domiciliul per-
soanelor vârstnice, bolnave sau dependente şi a 
unui program de incluziune socială şi şcolară a co-
piilor romi, conform anexei la prezentul proiect de 
hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea lunară a sumei de 
2.000 lei, pe o perioadă de 4 ani începând cu anul 
2014, sumă ce reprezintă cofi nanţarea proiectului 
pentru activităţile de tip şcoală, după şcoală şi ser-
viciilor sociale respectiv socio – medicale, în Ora-
şul Huedin.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Direcţia economică din ca-
drul Primăriei Huedin.

Nr.100/26.07.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi:  14
Votat pentru:   14
Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocarii sumei de 2.000 lei Pa-

rohiei Reformate Huedin, pentru organizarea ta-
berei internaţionale de muzică pentru un numa de 
60 copii

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 26.07.2013.

Având în vedere cererea înaintată de Parohia 
Reformată Huedin, înregistrată sub nr. 5398/2013, 
prin care solicită alocarea sumei de 2.000 lei pen-
tru organizarea taberei internaţionale de muzică 
în perioada 5 – 17 August 2013, pentru un număr 
de 60 de copii, din fondul de rezervă al cap. 
67.02.05.02/59.22,, Tineret,, acţiuni cu caracter 
ştiinţifi c şi social- cultural, cf. art. 4 din Hotărarea 
Consiliului Local nr. 50/08.04.2013, respectiv re-
feratul nr. 5429/23.07.2013 înaintat de directia 
economică din cadrul Primăriei Huedin .

Ţinând seama de proiectul de hotărâre 
5430/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, co-
pii, tineret şi turism, la şedinţa din data de 
26.07.2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei 

Parohiei Reformate Huedin, pentru organiza-
rea taberei internaţionale de muzică ( 60 copii), 
în perioada 5 – 17 August 2013, din fondul de 
rezervă al cap. 67.02.05.02/59.22,, Tineret,, ac-
ţiuni cu caracter ştiinţific şi social- cultural, cf. 
art. 4 din Hotărarea Consiliului Local nr. 
50/08.04.2013.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Direcţia economică din ca-
drul Primăriei Huedin.
Nr.101/26.07.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi:  14
Votat pentru:   14
Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de Principiu, pri-

vind realizarea unei investiţii de către PAOLOW-
NIA GREEN E WORLD CLUJ, constând în con-
struirea unei centrale termice de 0,5 – 1 MV

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 26.07.2013.

Având în vedere scrisoarea de intentie înaintată 
de PAOLOWNIA GREEN E WORLD CLUJ , pri-
vind realizarea unei investitii pentru construirea 
unei centrale de 05 – 1 MV pentru producerea 
energieei termice si electrice prin gazeifi carea de-
şeurilor solide urbane sau de provenienţă lemnoa-
să şi agricolă, pentru asigurarea energiei termice 
necesară Spitalului Orăşenesc Huedin şi altor in-
stitutii , respectiv referatul nr. 5474/2013 inaintat 
de compartimentul UAT din cadrul Primariei Hu-
edin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
5488/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protec-
tie, mediu şi turism la şedinţa din data de 
26.07.2013.

Tinând seama de prevederile art. 36, alin.1, 2, 
lit.b, d alin.4, lit.d, e, alin.6, lit.a, pct.9, 11, 14, si 
art..45, din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Pu-
blice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Acordul de principiu privind re-

alizarea unei investiţii de către PAOLOWNIA 
GREEN E WORLD CLUJ, constând în construirea 
unei centrale de 0,5 – 1 MV, pentru producerea 
energiei termice şi electrice prin gazeifi carea de-
şeurilor solide urbane sau de provenienţă lemnoa-
să şi agricolă, pentru asigurarea energiei termice 
necesară Spitalului Orăşenesc Huedin şi altor in-
stituţii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de urban-
sim din cadrul Primăriei Huedin.
Nr.102/26.07.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi:  14
Votat pentru:   14
Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din funcţiune a 

obiectelor de inventar propuse spre casare şi a mij-
loacelor fi xe corporale degradate din cadrul Spita-
lului Orăşenesc Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 26.07.2013.

Având în vedere adresa nr. 1268/2013 inaintata 
de Spitalul Orasenesc Huedin prin care solicitaa 
aprobarea scoaterii din gestiune a unor obiecte de 
inventar uzate respectiv a unor mijloace fi xe cor-
porale nefolosibile, respectiv referatul nr. 
3064/2013 înaintat de Directia economica din ca-
drul Primariei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
5491/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedinţa 
din data de 26.07.2013.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, 
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile 
Sanitare Publice pentru care se transferă Manage-
nentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordi-
nul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de 
predare – preluare în vederea transferului Mana-
gementului Asistentei Medicale a Unităţilor Sani-
tare Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
modifi cată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, 
lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul an-
samblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Ad-
ministraţiei Publice Locale, art. 36, alin. 2, lit.d, 
alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale, modifi cată cu Le-
gea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă scoaterea din gestiune a mijloa-

celor fi xe propuse a fi  scoase din funcţiune în sumă 
totală de 181.735,25 lei în cadrul Spitalului Orăşe-
nesc Huedin, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din gestiune a 
obiectelor de inventar propuse a fi scoase din 
funcţiune în sumă totală de 1.125,40 lei în cadrul 
Spitalului Orăşenesc Huedin cf. anexei la pre-
zenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin 
şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Oraşu-
lui Huedin..
Nr.103/26.07.2013
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi:  14
Votat pentru:   14
Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiş Horea Dorin Cozea Dan
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Este necesară aplicarea de 
noi strategii viabile şi practi-
ce, cu o reformă legislativă 
adecvată, cu folosirea bună a 
fondurilor europene care ră-
mân practic nefolosite, cu 
protejarea intereselor Româ-
niei, plus susţinerea reală şi 
participartivă a agricultorilor, 
a fermierilor, a micilor între-
prinzători şi a ţăranilor.

Pentru ca noi, românii, să 
consumăm produse alimenta-
re mai bune şi relativ sănătoa-
se, este necesar să alegem ali-
mente corespunzătoare din 
producţia internă (precum fă-
ina de porumb, grâul, uleiul de 
diverse feluri, fructele autoh-
tone, legumele româneşti din 
seminţe româneşti, verdeţu-
rile noastre româneşti ş.a.) şi 
este absolut necesară susţine-
rea producătorilor români şi 
prin politici uşor aplicabile şi 
adaptabile. Stimularea fi nan-
ciară a producătorilor, fermi-
erilor, întreprinzătorilor, prin 
acordarea de subvenţii în 
timp util, acordarea de ajutoa-
re când situaţia o cere, plus 
absorbţia de fonduri europe-
ne, toate acestea cu un real 
impact pozitiv.

La acestea adăugăm nece-
sitatea susţinerii producţiei şi 
economiei (şi) prin achiziţio-
narea produselor româneşti 
corespunzătoare ş.a. de către 
supermarketuri, de către ma-
rile reţele de magazine. Înfi in-
ţarea de asociaţii agricole, co-
operative, sindicate indepen-
dente şi infl uente ale ţărani-
lor, fermierilor, producători-
lor, procesatorilor etc. cu re-
prezentarea şi prezenţa obli-
gatorie a acestor asociaţii, co-
operative, sindicate la nivel 
local în fi ecare consiliu local, 
dar şi judeţean din ţară, în 
mod ofi cial şi legal perma-

nent, poate constitui, cu o le-
gislaţie adecvată elaborată şi 
de Parlamentul României şi 
cu girul Guvernului Români-
ei, sub oblăduirea comisiilor 
de specialitate din Parlament, 
o bază reală pentru desţeleni-
rea şi dezgheţarea agriculturii 
României, a industriei de pro-
cesare a produselor româ-
neşti superioare celor de im-
port, aceasta în condiţiile în 
care există numeroase voci 
care declară răspicat faptul că 
România a devenit chiar „o 
groapă de gunoi” pentru anu-
mite produse inferioare şi 
chiar cu potenţial toxic din 
U.E., Europa şi nu numai!

Participarea societăţii civile 
şi prin crearea de ONG-uri, de 
asociaţii, fundaţii ş.a. care să se 
implice efectiv chiar şi în pro-
cesul consultare a societăţii de 
către autorităţile locale şi cen-

trale, plus participarea (repre-
zentanţilor) fermierilor, agri-
cultorilor (ca în SUA, Canada, 
Franţa ş.a.) la consultări şi la 
şedinţe ale autorităţilor locale 
(consilii locale şi judeţene ş.a.) 
şi chiar şi la nivelul autorităţi-
lor centrale şi chiar europene 
(ale U.E.), consituie premise 
esenţiale de bază pentru pro-
gres şi pentru consumul de ali-
mente sănătoase.

În această conjunctură ne-
favorabilă României şi nefas-
tă pentru starea de sănătate a 
românilor, este absolut nece-
sară o reformă legislativă rea-
lă, puternică, de impact ime-
diat şi pe termen mediu şi 
lung, reformă care să pună pe 
picioare agricultura, produc-
ţia şi procesarea internă, şi 
deci, economia!... căci de 23 de 
ani încoace trăim într-o de-
mocraţie şi economie de piaţă 

care are ca rezultate depen-
denţa tot mai mare a Români-
ei de produse şi aditivi de im-
port care, în destule cazuri, nu 
sunt tocmai benefi ce sănătă-
ţii, şi care are ca şi consecinţă 
creşterea morbidităţii şi mor-
talităţii şi scăderea natalităţii, 
cu nou-născuţi şi sugari tor 
mai puţin viabuili, deci nesă-
nătoşi şi bolnăvicioşi, cu de-
gradarea genetică a oamenilor 
şi cu creşterea clară a impac-
tului anumitor afecţiuni etc., 
cu impact negativ şi în viito-
rul îndepărtat asupra zestrei 
genetice a românilor! Aceasta 
este o realitate acreditată şi de 
specialişti şi organisme şi or-
gane interne şi externe şi în 
urma controalelor şi referate-
lor şi concluziilor desprinse 
în urma activităţii dar şi prin 
coroborarea cu alte surse de 
date şi informaţii. Oricum, 

impactul negativ al multor 
aditivi sintetici, al anumitor 
E-uri, al procesării industria-
le ş.a. este în mod clar dovedit 
ştiinţifi c atât în România şi 
SUA cât şi la nivel global, şi es-
te recunoscut ofi cial şi de au-
torităţi, subliniat şi specia-
lişti, institute şi de mass-me-
dia etc.!

„Doar împreună, uniţi fi -
ind, vom reuşi, vom învinge!“

Chiar şi monahii sunt preo-
cupaţi de problematica ali-
mentară, părintele arhiman-
drit Justin Pârvu avertizând 
că, de multe ori, ne otrăvim cu 
mâncarea aceasta plină de adi-
tivi, denaturată, intens proce-
sată industrial, de multe ori 
hrană din import, iar copiii de-
vin nesănătoşi şi ajung adoles-
cenţi nesănătoşi. Părintele de 
la mănăstirea Petru Vodă a 
mai spus că „atâta vreme cât 
nu avem la cârma ţării oameni 
care să guverneze cu spirit de 
jertfă pentru popor şi cu bine-
cuvântarea lui Dumnezeu, nu 
ieşim la orizont”. Noi, ca neam, 
cum dorim să fi m guvernaţi?

 Răzvan Ioan TULPAN
Despre autor

Răzvan Ioan Tulpan es-
te analist, contabil, licen-
ţiat în Relaţii Internaţio-
nale şi Studii Europene al 
Universităţii „Lucian Bla-
ga“ din Sibiu. Articolele 
sale pot fi  găsite online pe 
www.tulpan-i-consiliere.
blogspot.com şi www.ter-
ra-cultural.blogspot.com, 
iar cărţile despre alimen-
taţia sănătoasă, globali-
zare, umor, enigme şi in-
vestigaţii, recorduri şi cu-
riozităţi, relaţii interna-
ţionale, credinţa ortodoxă 
pot fi  comandate direct de 
la autor.

Alimentaţie sănătoasă versus 
realitatea de zi cu zi

Prefectul judeţului Cluj, 
Gheorghe Vuşcan, spune că re-
uniunea desfăşurată, joi 18 iu-
lie, la Palatul Administrativ, cu 
aproximativ 20 de primari din 
localităţile din zonele montane 
ale judeţului, a avut şi menirea 
de a-i linişti pe cetăţenii care au 
devenit victime ale furturilor 
de masă lemnoasă şi de a-i asi-
gura că persoanele vinovate 
sunt sancţionate sever.

„Nu localnicii din zona de 
munte sunt vinovaţi de defrişă-
rile ilegale, ci alţii, care dau 
acum socoteală pentru faptele 
lor în faţa legii. Am anunţat că 

am găsit soluţii ca Direcţia Sil-
vică să le pună la dispoziţie ce-
tăţenilor masă lemnoasă pe ca-
re să şi-o achiziţioneze legal, la 
un preţ accesibil. Existenţa de 
sute de ani a locuitorilor din zo-
na de munte este dependentă 
de exploatarea masei lemnoa-
se. Le-am sugerat şi alte activi-
tăţi economice pe care le pot 
dezvolta în aşezările în care tră-
iesc, respectiv mici ferme zoo-
tehnice, realizabile cu fonduri 
europene”, a declarat prefectul 
Gheorghe Vuşcan.

Şeful administraţiei judeţe-
ne a amintit că la reuniune a 

participat, în acest scop, direc-
torul APIA Cluj, care le-a pre-
zentat primarilor oportunităţi-
le de fi nanţare europeană a fer-
melor zootehnice şi cu alte pro-
fi luri. Un subiect dezbătut în 
cadrul reuniunii a fost buna 
gestionare a păşunilor.

„Primarii s-au bucurat că îi 
consiliem pe probleme de acest 
gen. Vom organiza reuniuni 
asemănătoare şi pe alte teme”, a 
spus prefectul Gheorghe Vuş-
can.

Prezent la reuniune, directo-
rul interimar al Direcţiei Silvi-
ce Cluj, Dorel Oros, a declarat 

pentru jurnalişti că în urma ve-
rifi cărilor efectuate în zonele 
cu tăieri ilegale din fondul fo-
restier, contractul de muncă a 
fost desfăcut în cazul a şapte 
pădurari, doi de la Ocolul Silvic 
Turda, doi de la Ocolul Silvic 
Someşul Rece şi trei la cel din 
Beliş.

„Mai sunt nouă pădurari au-
diaţi de comisia de disciplină, 
cu propunerea de desfacere a 
contractului lor de muncă. Ur-
mează să fi e clarifi cat şi nivelul 
sancţiunilor celor ce nu sunt 
gestionari, respectiv şefi  de 
ocoale, care au luat decizii nu 

tocmai corecte. Cei ce sunt mai 
puţin vinovaţi vor avea sancţi-
uni administrative, adică redu-
ceri de salarii”, a precizat Dorel 
Oros. El a arătat că, la ora actua-
lă, procesatorii de lemn nu au 
lemn la gatere, pentru industria 
mobilei.

„Am deblocat, pentru peri-
oada actuală, aprovizionarea 
populaţiei cu lemn de lucru, ca-
re se va livra de la depozite, cât 
şi pentru agenţii economici. În-
tr-o săptămână va avea loc o li-
citaţie mare cu masă lemnoasă 
pentru nevoile economice”, a 
spus Dorel Oros.

Prefectul Vuşcan crede că nu localnicii sunt vinovaţi de tăierile ilegale de pădure


