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O elevă a Liceului Tehnologic Vlădeasa
a obţinut 10 „pe linie” la Bac

În această ediţie puteţi citi:

Restricţii la consultaţii
pentru bolnavii cronici
Medicii susţin că, odată cu intrarea în
vigoare a noului contract cadru, bolnavii
cronici nu mai pot beneﬁcia decât de o
singură consultaţie pe lună. Pagina 3

Care va fi structura
noului an şcolar
Anul şcolar 2014-2015 va avea 177 de
zile de cursuri şi 34 de zile de vacanţă, fără
cele din vacanţa de vară, potrivit structurii aprobate printr-un ordin al ministrului Educaţiei.
Pagina 4

Şapte semne că trebuie
să mergi la doctor
Inabilitatea de a ajunge la cel mai înalt
raft din bibliotecă şi senzaţia de deranj
din cauza luminii în timpul nopţii sunt
doar două dintre semnele care, potrivit
cercetătorilor, sugerează existenţa unor
probleme de sănătate, informează dailymail.co.uk.
Pagina 5

De 15 ani, desenează
mutrele răufăcătorilor

La examenul de bacalaureat din 2014, în premieră pentru judeţul Cluj, o elevă de la un
liceu cu profil tehnologic a obţinut 10 curat. De obicei, notele de 10 erau obţinute de
elevi de la licee teoretice. Anul acesta, barierele au fost sparte de Doriana Şandru din
comuna Ciucea, absolventă a Liceului Tehnologic Vlădeasa Huedin. Ea a promovat
examenul de bacalaureat cu 10 pe linie, la fel ca alţi nouă elevi din judeţul Cluj. Pagina 3

Un inginer clujean devenit poliţist
face portretele robot ale celor mai căutaţi infractori: „Când l-am văzut pe primul, am răsuﬂat uşurat: era exact aşa
cum îl desenasem”.
Pagina 8

„Zile Gratuite de Vacanţă”: oferte pentru litoral între 18 şi 31 august
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de
Turism, Federaţia Patronatelor din Turism şi Asociaţia de Promovare Litoral-Delta Dunării desfăşoară în perioada 18 – 31 august programul „Zile Gratuite de Vacanţă 2014” pentru turiştii care
vor să petreacă o vacanţă pe litoral în
condiţii avantajoase de preţ.
Astfel, programul cumulează oferte
de tipul „plăteşti cinci nopţi şi stai şase”
sau „plăteşti şase nopţi şi stai şapte”.
Pachetele pornesc de la 518 lei/persoană, cu mic dejun, pentru şase nopţi

de cazare şi una gratuită, la un hotel de
două stele din staţiunea Venus, de la 822
de lei/persoană, cu mic dejun, pentru
cinci nopţi de cazare şi una gratuită, la
un hotel de trei stele din Eforie Nord şi
de la 975 de lei/persoană, cu mic dejun,
pentru şase nopţi de cazare şi una gratuită, la un hotel de patru stele din staţiunea Mamaia.
Pachetele din programul „Zile Gratuite de Vacanţă 2014” se regăsesc în ofertele majorităţii agenţiilor de turism
membre ANAT.

„Ofertele speciale pentru litoralul românesc, care includ nopţi gratuite de cazare sunt foarte căutate de turişti. În primul trimestru din acest an, faţă de aceeaşi perioadă din 2013, cererea pentru
ofertele din programul «Zile Gratuite de
Vacanţă 2014» a avut o creştere de 100%”,
a declarat într-un comunicat Lucia Nora
Morariu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT).
Federaţia Patronatelor din Turismul RoPotrivit datelor Asociaţiei de Promomânesc(FPTR)menţioneazăcăpeste70de vare Litoral – Delta Dunării, în prezent,
hoteluri de pe litoral au intrat în program.
gradul de ocupare pe litoral este de 100%.

Hotărârile Consiliului Local Huedin din iulie 2014, în paginile 2, 6-7
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Hotărârile Consiliului Local Huedin

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contului de execuţie bugetară
pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 30.06.2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014
Având în vedere informarea privind execuţia bugetară la data de 30.06.2014, 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.5467/2014 înaintat de direcţia economică din
cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea contului de execuţie bugetară pe secţiunea de
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a oraşului
Huedin, la data de 30.06.2014.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
5602/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activitati economico – ﬁnanciare la şedinta
din data de 25.07.2014.
Luând în considerare prevederile art. 49, pct.12
din Legea nr. 273/2006 privind ﬁnanţele publice locale, respectiv art. 36 ,alin.1, 2, lit.a,b alin.4, lit.a, şi
art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Contul de execuţie bugetară pe
secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare
a oraşului Huedin la data de 30.06.2014, conform
anexei la prezentul proiect de hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul
Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 109/31.07.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi:
1
Votat pentru :
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procedurii privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare
a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică al oraşului Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014.
Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale de
Rglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Agentia Teritoriala Nord Vest nr. 212361
din 11.06.2014 prin care se solicita modiﬁcarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/30.05.2014 privind
aprobarea modiﬁcarii în forma propusă a procedurii
privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică al oraşului Huedin.
Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.
57 din 03.04.2014 privind rezilierea contractului de
furnizare a energiei termice şi organizarea în condiţiile legii a licitatiei pentru atribuirea Contractului de

delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare
cu Energie Termica si asigurarea continuitatii Serviciului Public de Termie al Orasului Huedin.
Raportat la prevederile Legii nr. 51 din 2006 Legea
serviciilor comunitare de utilitate publica, cu modiﬁcarile si completarile ulterioare, HG nr. 717 din
02.07.2008 privind aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor dee selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si
a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, Ordinul nr.
91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului public de alimentare cu energie termică
cu modiﬁcarile si complectarile ulterioare, Ordinul
nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu
energie termică cu modiﬁcarile si complectarile ulterioare, respectiv referatul nr. 5582/22.07.2014 inaintat de compartimentul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
5603/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinta
din data de 25.07.2014.
Luând în considerare prevederile art.1, alin.2,
lit.d, art.2, lit.e, art.3, art.6, art.7, alin.2, art.8 ,a lin.1, 3
, art. 9, alin.1, alin.2, 3, art. 22 , alin.1, 2 , lit.b, , art.24,
alin.2, art.29, 30, 32, din legea nr. 51 /2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice.
Având în vedere art. 13, 18, din Statutul SC Crişul
Huedin SA, art.3, pct. 2 , lit.c, art.4, alin.2, art. 55, alin. 1,
din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă,
art. 113, 142 alin.2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale art. 36, alin. 2, lit.a, alin.3, lit. c,d, alin.6,
lit.a pct. 14 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Procedura privind organizarea,
derularea şi atribuirea contractelor de delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică al oraşului Huedin, cf. anexei la prezentul proiect de hotărâre, prin modiﬁcarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 87/30.05.2014.
Art.2. Incepând cu data adoptării unei noi Hotărâri ale Consiliului Local, Hotărârea nr. 87/30.05.2014
îşi încetează valabilitatea.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodărie comunală şi locativă şi direcţia economică din
cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 110/31.07.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi:
1
Votat pentru :
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Calendarului procedurii privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică al oraşului Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014.
Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale de
Rglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice, Agentia Teritoriala Nord Vest
nr. 212361 din 11.06.2014 prin care se solicita modiﬁcarea Hotărârii Consiliului Local nr.
97/25.06.2014 privind aprobarea modiﬁcarii Calendarului procedurii privind delegarea gestiunii
serviciului public de alimentare cu energie termică al oraşului Huedin.
Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local
nr. 57 din 03.04.2014 privind rezilierea contractului de furnizare a energiei termice şi organizarea în
condiţiile legii a licitatiei pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public
de Alimentare cu Energie Termica si asigurarea
continuitatii Serviciului Public de Termie al Orasului Huedin.
Raportat la prevederile Legii nr. 51 din 2006
Legea serviciilor comunitare de utilitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
HG nr. 717 din 02.07.2008 privind aprobarea
Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a
criteriilor dee selectie-cadru a ofertelor pentru
serviciile comunitare de utilitati publice si a
Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, Ordinul
nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu
energie termică cu modificarile si complectarile
ulterioare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică cu modificarile si complectarile ulterioare, respectiv referatul nr. 5582/22.07.2014 inaintat de compartimentul de gospodărie comunală şi locativă din
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr.
5604/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 25.07.2014.
Luând în considerare prevederile art.1, alin.2,
lit.d, art.2, lit.e, art.3, art.6, art.7, alin.2, art.8 ,a lin.1,
3 , art. 9, alin.1, alin.2, 3, art. 22 , alin.1, 2 , lit.b, ,
art.24, alin.2, art.29, 30, 32, din legea nr. 51 /2006
privind serviciile comunitare de utilităţi publice.
Având în vedere art. 13, 18, din Statutul SC Crişul Huedin SA, art.3, pct. 2 , lit.c, art.4, alin.2, art.
55, alin. 1, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, art. 113, 142 alin.2 din Legea nr.
31/1990 privind societatile comerciale art. 36, alin.
2, lit.a, alin.3, lit. c,d, alin.6, lit.a pct. 14 si art. 45 din
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Calendarul procedurii privind
delegarea gestiunii serviciului public de alimentare
cu energie termică al oraşului Huedin, cf. anexei la
prezenta hotărâre, prin modiﬁcarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/25.06.2014.
Art.2. Incepând cu data adoptării unei noi Hotărâri ale Consiliului Local, Hotărârea nr.
97/25.06.2014
îşi încetează valabilitatea.

Continuarea în pagina 6
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O elevă din Huedin a obţinut 10 „pe linie” la Bac
Doriana Şandru, eleva Liceului Tehnologic Vlădeasa care a obţinut 10 „pe linie” la Bac, dezvăluie cheia succesului.
O elevă din Ciucea, care a
urmat cursurile Liceului Tehnologic Vlădeasa din oraşul
Huedin, a reuşit o premieră
pentru judeţ: este prima absolventă a unui liceu tehnologic care a luat Bacul cu 10 pe
linie.
La examenul de bacalaureat din 2014, în premieră pentru judeţul Cluj, o elevă de la
un liceu cu proﬁl tehnologic a
obţinut 10 curat. De obicei,
notele de 10 erau obţinute de
elevi de la licee teoretice. Anul
acesta, barierele au fost sparte de Doriana Şandru din comuna Ciucea, absolventă a
Liceului Tehnologic Vlădeasa
Huedin. Ea a promovat examenul de bacalaureat cu 10 pe
linie, la fel ca alţi nouă elevi
din judeţul Cluj.
Deşi se numără printre puţinii absolvenţi cu 10 curat,
Doriana Şandru este modestă
şi spune că a fost uşor să ia note maxime la toate probele din
cadrul examenului de bacalaureat. „Nu a fost atât de greu
să promovez examenul de Bac
cu 10”, subliniază ea.

Care este cheia succesului
Reuşita elevei din Ciucea
poate ﬁ un exemplu pentru
ceilalţi elevi care urmează să

dea bacalaureatul în anii următori. Ei trebuie să ştie că
succesul vine din muncă. „Am
învăţat constant în cei patru
ani de liceu”, aﬁrmă Doriana
Şandru când este întrebată
cum a reuşit să obţină 10 la
toate probele. Ea mai spune
că i-au plăcut toate materiile,
iar la limba română i-ar ﬁ plăcut totuşi să nu primească o

poezie ca subiect. „Pot spune
că toate materiile mi-au plăcut în mod egal. Recunosc că
la limba română îmi doream
să nu ﬁe subiect cu poezie, şi
tocmai poezie a fost”, declară
proaspăta absolventă de liceu.
În ceea ce priveşte planurile de viitor, Doriana Şandru
nu s-a decis încă ce facultate
va urma. „Încă nu m-am de-

cis în privinţa facultăţii”,
conchide ea.

Cine sunt ceilalţi elevi
de nota 10
Alături de Doriana Şandru,
alţi nouă elevi din judeţul Cluj
au obţinut 10 pe linie la Bac în
acest an. Aceştia sunt Patricia
Luiza Blaj de la Liceul Teoretic
Gheorghe Şincai Cluj-Napoca,

NelidaCristinaBoradelaColeNelida Cristina Bora de la Colegiul Naţional Andrei Mureşanu
Dej, Ioana Bianca Costin de la
Liceul Teoretic Onisifor Ghibu
Cluj-Napoca, Maria Ilea de la
Liceul Teoretic Liviu Rebreanu
din Turda, Diana Paula Mureşan de la Liceul Teoretic Onisigfor Ghibu din Cluj-Napoca,
Roxana Cosmina Păscaru de la
Colegiul Naţional Emil Racoviţă Cluj-Napoca, Ana Maria
Puşcaş Geleriu de la Liceul Teoretic
Gheorghe
Şincai
Cluj-Napoca, Adriadna Nadia
Sava de la Liceul Teoretic Gheorghe Şincai Cluj-Napoca şi
Ioan Alexandru Sfîrlea de la
Colegiul Naţional Emil Racoviţă Cluj-Napoca.

Restricţii la consultaţii pentru bolnavii cronici
Medicii susţin că, odată
cu intrarea în vigoare a noului contract cadru, bolnavii
cronici nu mai pot beneficia
decât de o singură consultaţie pe lună.
În ultimii ani, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii anunţau cu surle şi trâmbiţe că vor modifica legea
sănătăţii pentru a face reduceri la bugetul de stat.
Acest lucru s-a şi întâmplat
la începutul lunii iunie şi au

fost introduse o serie de noi
reglementări: pacienţii cu
vârsta mai mică de 39 de ani
nu au dreptul la analize medicale decât odată la trei
ani, a fost întocmită o listă
cu bolile pentru care nu se
mai fac internări în spitale,
s-a introdus legea prin care
se specifică că analizele nu
se mai pot face în unităţi
spitaliceşti, ci numai în ambulatorii... iar lista poate
continua.

Ce nu s-a specificat însă
este faptul că şi bolnavii
cronici vor avea de suferit
de pe urma modificării legii
sanitare. Medicii susţin că
odată cu introducerea în vigoare a noului contract-cadru, bolnavii cronici nu mai
pot fi consultaţi de către
medici decât odată pe lună.
Totodată, medicii cred că
vor fi nevoiţi să scoată bani
din buzunar pentru a plăti
consultaţiile pe care le-au
făcut în plus bolnavilor în
luna iulie.

Consultaţii mai puţine
pentru bolnavi
Cadrele medicale susţin că
până nu demult bolnavii cronici aveau dreptul la mai multe consultaţii pe lună şi că
acest lucru nu se mai întâmplă odată cu modiﬁcarea legii.
„Conform modificărilor
efectuate în sistemul informaţional unic integrat (SIUI), medicilor de policlinici, nu li se mai decontează
pentru luna iulie 2014 două
consultaţii pe lună pentru
asiguraţii cu boli cronice
(aşa cum s-a procedat pînă
acum), ci numai una”, se
arată într-un comunicat remis al Colegiului Medicilor.

Medicii sunt speriaţi că
vor avea de plătit consultaţiile pe care le-au făcut în
plus bolnavilor şi că începând din această lună cei
care vor avea de suferit vor
fi pacienţii. „În primă instanţă vor suferi medicii,
care vor avea un venit diminuat cu circa 30%. Căci atât
reprezintă cuantumul consultaţiilor respective. Luna
următoare, vor avea de suferit pacienţii, căci medicii,
care pînă acum erau plătiţi
pentru că au efectuat o a doua consultaţie (vom reveni
asupra importanţei acesteia
a doua consultaţii), nu o vor
mai efectua”, se mai precizează în comunicat.

CAS Cluj confirmă
restricţiile
Reprezentanţii Casei de
Asigurări de Sănătate Cluj fac
lumină în scandalul izbucnit
zilele trecute între medici şi
autorităţi şi conﬁrmă faptul
că “în cazul unui asigurat cu
diagnostic de boală cronică
conﬁrmată, pentru o evaluare clincă şi paraclinică, prescrierea planului de tratament cât şi monitorizarea
evoluţiei se decontează o
consultaţie pe lună”.

Medicii spun că această
reglementare se găseşte
doar în noul contract cadrul, care a intrat recent în
vigoare, şi că până în vara
acestui an pacienţii diagnosticaţi cu boli cronice
aveau dreptul la două consultaţii lunare.

Clujul are 250.000
de bolnavi cronici
În judeţul nostru, există
aproximativ 250.000 de
persoane diagnosticate cu
boli cronice. Cei mai mulţi
dintre ei suferă de boli hipertensive,
aproximativ
90.000, urmaţi de cardiopatie ischemica (peste 42.000
de bolnavi) şi diabet (aproximativ 32.000).
Aceasta nu este singura
problemă cu care se confruntă bolnavii cronici. O
altă problemă pe care o întâmpină în această perioadă este faptul că de şapte
ani aşteaptă reactualizarea
listei de medicamente compensate pentru a avea acces
la tratamente moderne. Potrivit ultimelor declaraţii făcute de către autorităţi lista
nu va ﬁ actualizată decât abia
în luna decembrie a acestui
an.
(Andreea LEDER)
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Care va fi structura noului an şcolar

Anul şcolar 2014-2015 va
avea 177 de zile de cursuri şi
34 de zile de vacanţă, fără cele din vacanţa de vară, potrivit structurii aprobate printr-un ordin al ministrului
Educaţiei care a fost publicat
în Monitorul Oﬁcial.
Conform
calendarului,
anul şcolar 2014-2015 va avea
36 de săptămâni de cursuri,
însumând 177 de zile lucrătoare. Excepţie fac clasele terminale din învăţământul liceal, pentru care anul şcolar are
37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de
săptămâni, 4 săptămâni ﬁind
dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat.
De asemenea, cursurile claselor terminale se încheie în 29
mai 2015, iar pentru clasa a
VIII-a, anul şcolar are 36 de
săptămâni, din care durata
cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână ﬁind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a
VIII-a se încheie în data de 12
iunie 2015.
Calendarul anului şcolar
2014-2015:
Semestrul I: va avea cursuri din 15 septembrie până

19 decembrie şi din 5 ianuarie până 30 ianuarie.
În perioada 1 – 9 noiembrie,
clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor ﬁ în vacanţă.

Vacanţa de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie şi
se va încheia duminică, 4 ianuarie, iar cea intersemestrială va ﬁ între 31 ianuarie
şi 8 februarie.

Au luat 10 la BAC fără meditaţii. Acum vor să
devină medic sau editor la o revistă de modă

Patricia Iulia Blaj este
una dintre premiantele clujence la examenul de Bacalaureat de anul acesta. Patricia a absolvit Liceul Teoretic „George Şicai”, la profilul de ştiinţe sociale.
Referitor la pregătirea
pentru examen, eleva susţine că a învăţat singură, la bibliotecă şi nu a avut nevoie
de meditaţii.
„M-am apucat cu vreo două-trei luni înainte şi am
mai stat, iniţial, după şcoală, la bibliotecă. După ce am
terminat cu şcoala am mers
la bibliotecă în fiecare zi.
Am făcut câteva săptămâni
de meditaţii, dar mi-am dat
seama că mă descurc şi singură şi nu avea rost să dăm

atâţia bani pe ele”, a explicat
Patricia Iulia Blaj.
Acum, ea doreşte să se înscrie la concursul de admitere al Departamentului de
Jurnalism, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Adminsitrative şi ale Comunicării,
la linia engleză. Despre planurile ei de viitor, Patricia
spune că îşi doreşte să devină
editor la o revistă de modă.
O altă elevă de nota 10 este Cristina-Nelida Bora, absolventă a Colegiului Naţional „Andrei Mureşanu” din
Dej, la profilul de matematică-informatică.
Fiind la profil real, Cristina spune că deşi niciuna
dintre probe nu a fost dificilă, a avut totuşi emoţii la

proba de limba şi literatura
română. „M-am pregătit
susţinut, constant de-a lungul anilor şi, de exemplu, la
română n-am început efectiv să învăţ operele decât cu
vreo două săptămâni înainte, pe schiţe, şi am învăţat
esenţialul”, a dezvăluit Cristina-Nelida Bora.
Eleva este medic aspirant
şi mai are câteva zile până la
examenul de admitere la
UMF „Iuliu Haţieganu”. Ea
spune că a învăţat concomitent pentru ambele examene.
„M-am axat mai mult pe BAC
în perioada examenului, iar
după aceea am revenit la admitere”, povesteşte Cristina.
(Iulia VLAD, studentă Jurnalism, FSPAC – UBB, anul I)

Semestrul al II-lea: va
avea cursuri din 9 februarie
până în 11 aprilie şi din 20
aprilie până în 19 iunie.
Vacanţa de primăvară va ﬁ
programată programată în-

tre 11 aprilie şi 19 aprilie.
Vacanţa de vară de dinaintea
anului şcolar 2015-2016 va ﬁ
între 20 iunie şi 13 septembrie.
Conform aceluiaşi proiect
de calendar, săptămâna 6 –
10 aprilie din semestrul al
doilea va ﬁ dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului “Şcoala altfel: Să ştii
mai multe, să ﬁi mai bun!”.
Tezele din semestrul I al
anului şcolar 2014-2015 se
susţin, de regulă, până la 19
decembrie 2014, iar tezele
din semestrul al II-lea, până
la 22 mai 2015.
Acelaşi act normativ mai
prevede că, în situaţii deosebite, inspectoratele şcolare
pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modiﬁcări ale structurii anului şcolar.
Calendarul
examenelor/
evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certiﬁcare/atestare a
competenţelor profesionale/a
competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a
IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educaţiei, se mai precizează în ordin.

Cu ce medii s-a intrat
la liceu în acest an?
Cea mai mică medie cu care
s-a intrat la un liceu în judeţul
Cluj a fost 2,86 şi a fost înregistrată la Liceul Tehnologic
“Vlădeasa” din oraşul Huedin,
după prima etapă a repartizării computerizate.
Potrivit site-ului Ministerului Educaţiei Naţionale, la Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin au fost admişi cu media
2,86, cea mai mică din judeţ, doi
elevi care proveneau de la Liceul Teoretic „Josica Miklos” din
Turda, respectiv Liceul Tehnologic „Vlădeasa” din Huedin.
Aceştia au fost repartizaţi la
specializările „Ştiinţe ale naturii” şi „Turism şi alimentaţie”,
ambele în limba maghiară.
Unul dintre cei doi elevi din
judeţul Cluj repartizat la Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin a obţinut la evaluarea naţională nota 1 la română şi mate-

matică, respectiv 2.90 la Maghiară, iar celălalt a fost notat
cu 1,20 la română, 1 la matematică şi 2,30 la Maghiară.
La polul opus, în judeţul Cluj
s-au înregistrat şase medii de
10 la admitere la liceu, ﬁind vorba despre elevi admişi la specializarea Matematică-Informatică: trei la Colegiul Naţional
„Emil Racoviţă” Cluj-Napoca,
doi la Liceul Teoretic „Avram
Iancu” Cluj-Napoca şi unul la
Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Dej.
Colegiul Naţional „Emil
Racoviţă” Cluj-Napoca este al
treilea din ţară în ierarhia alcătuită după media ultimului
admis în prima etapă a repartizării în liceu, care a fost 9,52,
iar Liceul Teoretic „Avram
Iancu” din Cluj-Napoca s-a
clasat pe locul al nouălea, ultima medie de intrare ﬁind 9,25.
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Şapte semne că trebuie să mergi la doctor
Inabilitatea de a ajunge la cel
mai înalt raft din bibliotecă şi
senzaţia de deranj din cauza luminii în timpul nopţii sunt doar
două dintre semnele care, potrivit cercetătorilor, sugerează existenţa unor probleme de sănătate,
informează dailymail.co.uk.
Oamenii de ştiinţă consideră că schimbări subtile în
comportamentul uman şi în
abilitatea de a duce la capăt
activităţi de rutină ar putea
sugera probleme de sănătate.

Fizioterapia poate ﬁ utilă în
acest caz, dar această ruptură
necesită în unele cazuri să ﬁe
reparată chirurgical, recomandă specialiştii.

Nu te poţi apleca pentru a-ţi
atinge degetele de la picioare

Nu mai poţi ajunge la cel
mai înalt raft din bibliotecă
Dacă ai senzaţia că cel mai
înalt raft este brusc prea sus
pentru tine, ar putea ﬁ din cauza osteoporozei.
„Acest lucru îi poate face pe
cei afectaţi să piardă din înălţime din cauza subţierii oaselor din coloana vertebrală,
deci brusc îşi dau seama că nu
mai pot ajunge la obiecte ca
înainte”, spune Peter Selby,
doctor consultant şi specialist în osteoporoză la Inﬁrmeria regală din Manchester.
Dacă după vârsta de 40 de
ani este normal pentru corp
să piardă câte un centimetru
în înălţime o dată la zece ani, o
vizită la medic devine necesară dacă este vorba de mai mult
de un centimetru.
Principala grijă în cazul osteoporozei este riscul mare de
fracturare în cazul unei căderi. Osteoporoza poate ﬁ tratată cu medicamente precum
bifosfonatele, care încetinesc
procesul de rupere a oaselor.
Renunţarea la fumat şi o dietă
bogată în calciu pot ajuta de
asemenea la întărirea oaselor.

Nu mai poţi respira
când stai întins
Faptul că îţi pierzi răsuﬂarea
când te aﬂi în pat poate ﬁ semnul unor afecţiuni cardiace,
chiar dacă în restul timpului nu
ai această problemă. Acest lucru apare pentru că sângele care s-a adunat în picioare în timpul zilei se redistribuie şi începe să se strângă în plămâni.
Ortopneea, aşa cum este
cunoscută, apare atunci când
inima nu pompează sânge în
mod corect, „astfel că sângele
începe să se adune în inimă şi
în plămâni”, explică doctorul
John Dearing, chirurg la Spitalul Carrick Glen din Ayr. Potrivit lui John Dearing, pacienţii cu această afecţiune
cred de obicei că ea apare doar
pentru că nu sunt în formă.

Lumina farurilor maşinilor
te deranjează noaptea
O senzaţie puternică de
disconfort din cauza lumini-

lor farurilor de la maşini poate ﬁ din cauza cataractei,
atunci când cristalinul ochiului (sau lentila) devine înceţoşat. „Când lumina ajunge la
lentilă, faptul că aceasta este
înceţoşată provoacă dispersarea luminii, ceea ce face mai
diﬁcilă distincţia obiectelor
în timpul nopţii”, explică Jegg
Kwartz, chirurg oftalmolog
consultant la Spitalul regal
din Bolton. Un semn de cataractă poate ﬁ senzaţia că lumina soarelui este brusc mai
orbitoare.

Probleme
în activitatea sexuală
Disfuncţia erectilă la bărbaţii sănătoşi ar putea ﬁ un
semn timpuriu de avertizare
pentru afecţiuni cardiace.
Disfuncţia erectilă a fost asociată creşterii cu 37 la sută a
riscului de atac de cord şi boli
arteriale în cazul bărbaţilor
în vârstă de cel puţin 45 de

ani, care nu au prezentat în
trecut niciun alt caz de afecţiuni cardiace.

Slăbiciune în braţe
când le ridici
Lipsa de putere în braţe,
atunci când acestea sunt ridicate, poate apărea dacă a
fost rupt rotatorul – un grup
de tendoane şi muşchi care
conectează braţul la umăr -,
ceea ce poate trece neobservat, pentru că nu provoacă
nicio durere.
Senzaţia poate ﬁ observată
la aşezarea braţelor deasupra
capului. „Pacienţii îşi dau
seama că au o problemă
atunci când trebuie să depună mai mult efort în activităţi
pentru care trebuie să îţi ridice braţele, cum ar ﬁ întinderea rufelor”, explică profesorul Tony Kochlar, chirurg
specializat în membrele superioare şi în probleme care
apar la nivelul umerilor.

Inabilitatea de a-ţi mai
atinge degetele de la picioare
poate sugera uneori probleme
cu inima, deşi cele mai multe
persoane afectate de crampe
la spate au tendinţa să creadă
că au nevoie doar de mişcare
şi yoga, este de părere profesorul Kochlar.
Cercetătorii de la Universitatea din Texas şi de la mai
multe universităţi japoneze
cred că ﬂexibilitatea corpului
reﬂectă ﬂexibilitatea arterelor.
Arterele suple lasă sângele să
circule liber prin corp, în timp
ce arterele ﬁxe obligă inima la
eforturi mai mari. De-a lungul
timpului, acest lucru ar putea
mări riscul de boli cardiace şi
de atac de cord.

Un scris de mână micşorat
Cuvintele scise de mână care arată mai mici şi aglomerate pot ﬁ semnul bolii Parkinson. Micrograﬁa, aşa cum este
cunoscută, este un simptom
timpuriu recunoscut al acestei afecţiuni, explică doctorul
Raj Kapoor, de la spitalul de
serologie şi neurochirurgie
din Londra. Parkinson afectează felul în care creierul
programează mişcarea muşchilor. În consecinţă, mâinile
devin rigide şi încete, pe măsură ce pacientul începe să nu
mai scrie cu aceeaşi rapiditate şi cursivitate.

De ce sunt mai graşi bărbaţii căsătoriţi?

Ministerul Sănătăţii va achiziţiona 500.000
doze de vaccin BCG şi 200.000 hepatitic B

Bărbaţii căsătoriţi sunt mai
graşi pentru că, după ce îşi
unesc destinele cu partenerele
lor de viaţă, încep să mănânce
mai multe dulciuri şi să bea mai
mult vin, potrivit unui studiu
realizat de cercetătorii de la Leeds Metropolitan University.
Studiul cercetătorilor britanici, comandat de Men’s Health
Forum, a arătat că mariajul poate să schimbe obiceiurile alimentare ale bărbaţilor şi, odată
cu acestea, circumferinţa taliei,
informează dailymail.co.uk.
Potrivit acestui studiu, bărbaţii căsătoriţi sunt mai graşi
decât cei necăsătoriţi, iar
acest lucru ar putea ﬁ o consecinţă a faptului că cei din prima categorie par să mănânce
mai multe dulciuri în comparaţie cu bărbaţii celibatari.
Totodată, bărbaţii căsătoriţi
beau considerabil mai mult
vin decât cei necăsătoriţi.
Oamenii de ştiinţă nu cunosc deocamdată motivul pen-

Săptămâna viitoare vor ﬁ
recepţionate primele 110.000
de doze de vaccin BCG, urmând a ﬁ distribute în unităţile din teritoriu. Totodată, până
la sfârşitul lunii august, vor ﬁ
recepţionate şi 50.000 de doze
de vaccin hepatitic B, informează Ministerul Sănătăţii.
În acest an, MS va achiziţiona peste 500.000 de doze de
vaccin BCG şi peste 200.000
de doze de vaccin hepatitic B.
Ministerul Sănătăţii a încheiat toate procedurile necesare achiziţionării centralizate a vaccinurilor BCG şi hepatitic B, proceduri demarate
încă de la începutul acestui
an, anunţă instituţia.
În acest context, săptămâna viitoare vor ﬁ recepţionate
primele 110.000 de doze de
vaccin BCG, urmând a ﬁ distribute în unităţile din teritoriu. Totodată, până la sfârşitul
lunii august, vor ﬁ recepţionate şi 50.000 de doze de vaccin

tru care mariajul inﬂuenţează
atât de mult atitudinea bărbaţilor faţă de greutatea lor corporală. Ei sugerează că această situaţie este o consecinţă a faptului că bărbaţii simt că pot să se
“relaxeze” din acest punct de
vedere după ce se căsătoresc.
O altă teorie spune că bărbaţii ale căror soţii sunt bucătărese talentate descoperă
după o vreme că mănâncă alimente cu conţinuturi calorice
mai bogate decât cele pe care
le consumau în trecut.
Totodată, dacă soţiile lor
sunt pasionate de cumpărături şi cofetării, atunci prăjiturile, torturile şi plăcintele
cu fructe ar putea să apară
destul de des în bucătăriile
acestor familii.
Acelaşi studiu aﬁrmă că
unele dintre soţii îi hrănesc
excesiv pe soţii lor, pentru ca
aceştia să se îngraşe şi să devină mai puţin atrăgători pentru celelalte femei.

Însă, în ciuda acestor veşti
mai puţin plăcute pentru bărbaţii căsătoriţi, nu toate rezultatele studiului au prezentat
aspecte neplăcute. Cercetătorii din Leeds au descoperit că
bărbaţii căsătoriţi mănâncă
mai multe fructe şi pâine din
cereale integrale în comparaţie cu cei celibatari.
Totodată, ei mănâncă mai
rar burgeri şi kebab. Bărbaţii căsătoriţi mănâncă mai
mult iaurt decât cei care au
trecut printr-un divorţ, iar
bărbaţii căsătoriţi mănâncă
mai multă ciocolată decât
cei văduvi.
Studiile precedente au descoperit faptul că şi femeile se
îngraşă după căsătorie.
Astfel, un studiu american
realizat pe 10.000 de persoane
a descoperit că femeile dispun
de mai puţin timp pentru a face exerciţii ﬁzice după ce se
căsătoresc şi încep astfel să
câştige în greutate.

hepatitic B, informează Ministerul Sănătăţii.
În acest an, MS va achiziţiona peste 500.000 de doze de
vaccin BCG şi peste 200.000
de doze de vaccin hepatitic B.
Potrivit oficialilor Ministerului Sănătăţii, dificultăţile legate
de procesul de achiziţionare se
datorează lipsei de pe piaţă a vaccinului deoarece în prezent există un număr mic de producători
care mai fabrică aceste produse.
Ministerul Sănătăţii a solicitat direcţiilor de sănătate
publică teritoriale identiﬁcarea tuturor copiilor născuţi în
această perioadă şi care nu au
fost imunizaţi, în vederea gestionării corecte pentru recuperare la vaccinare.
Toţi copiii nevaccinaţi vor
ﬁ recuperaţi la vaccinare prin
maternităţi şi cabinetele medicilor de familie, fără afectarea schemei de vaccinare obligatorie, mai spun reprezentanţii instituţiei.
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Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodărie comunală şi locativă şi direcţia economică din
cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 111/31.07.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi:
1
Votat pentru :
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformarii postului de asistent medical principal M (medii) în post de moaşă
S(studii superioare) din cadrul secţiei de Obstretică
Ginecologie şi scoaterea postului la concurs in cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014.
Având în vedere adresa nr. 3079/23.07.2014 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin şi înregistrată
noi sub nr. 5616/23.07.2014, prin care solicită aprobarea transformarii postului de asistent medical
principal M (medii) in post de moaşă S(studii superioare) din cadrul sectiei de Obstretică Ginecologie
şi scoaterea postului la concurs, ( poz. 64 din Statul
de Funcţii), şi ţinând seama de Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9/22.07.2014 al Spitalului
Orăşenesc Huedin respectiv referatul nr. 5622/
23.07.2014 înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
5623/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
de sanatate, tineret la şedinţa din data de 25.07.2014.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2,
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile
Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de
predare – preluare în vederea transferului Managementului Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare
Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b
din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul M.S nr. 916/2006,
1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6,
lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă transformarea postului de asistent medical principal M (medii) în post de moaşă
S(studii superioare) din cadrul secţiei de Obstretică
Ginecologie şi scoaterea postului la concurs,( poz.
64 din Statul de Funcţii) în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin şi
Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului
Huedin.
Nr. 112/31.07.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi:
1
Votat pentru :
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transferării postului de inﬁrmieră din cadrul compartimentului A.T. I, în cadrul
secţiei de Medicină Internă şi scoaterea postului la
concurs în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014.
Având în vedere adresa nr. 3079/23.07.2014 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin şi înregistrată
sub nr. 5616/23.07.2014, prin care solicită aprobarea transferării postului de inﬁrmieră din cadrul
compartimentului A.T. I în cadrul secţiei de Medicină Internă şi scoaterea postului la concurs. Postul
este
cu
norma
întreagă
pe
perioadă
nedeterminată(poz. 115 din Statul de Funcţii), art.2,
şi ţinând seama de Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9/22.07.2014 al Spitalului Orăşenesc
Huedin, respectiv referatul nr. 5622/ 23.07.2014 înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei
Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre
nr.5625/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de sănătate, tineret la şedinta din data de
25.07.2014.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2,
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile
Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de
predare – preluare în vederea transferului Managementului Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare
Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b
din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul M.S nr. 916/2006,
1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6,
lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă transferarea postului de inﬁrmieră din cadrul compartimentului A.T. I, în cadrul
secţiei de Medicină Internă şi scoaterea postului la
concurs, post cu normă întreagă pe perioada nedeterminată (poz. 115 din Statul de Funcţii) în cadrul
Spitalului Orăşenesc Huedin.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin şi
Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului
Huedin.
Nr. 113/31.07.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi:
1
Votat pentru :
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformarea postului de
economist din cadrul Serviciului Financiar Contabil – Administrativ, în post de economist IA(poz.
214 din Statul de Funcţii) în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014.
Având în vedere adresa nr. 3079/23.07.2014 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin şi înregistrată
sub nr. 5616/23.07.2014, prin care solicită aprobarea transformării postului de economist din cadrul
Serviciului Financiar Contabil – Administrativ, în
post de economist IA(poz. 214 din Statul de Funcţii), art.3, şi ţinând seama de Hotărârea Consiliului
de Administraţie nr. 9/22.07.2014 al Spitalului Orăşenesc Huedin, respectiv referatul nr. 5622/
23.07.2014 înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
5626/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
de sănătate, tineret la şedinţa din data de 25.07.2014.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2,
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile

Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de
predare – preluare în vederea transferului Managementului Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare
Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b
din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul M.S nr. 916/2006,
1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6,
lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă transformarea postului de economist din cadrul Serviciului Financiar Contabil –
Administrativ, în post de economist IA(poz. 214 din
Statul de Funcţii) în cadrul Spitalului Orăşenesc
Huedin.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin şi
Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului
Huedin.
Nr. 114/31.07.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi:
1
Votat pentru :
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării locuinţei sociale
din fondul locativ de stat, situată în Huedin str. Republicii nr. 8, Bl. B3, ap.19, d.lui Ciubotaru Ciprian.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.
175 din 19.12.2013 privind aprobarea listei de prioritati, în repartizarea locuinţelor din fondul locativ
de stat aﬂate în proprietatea Oraşului Huedin şi ţinând seama de HCL nr. 31/28.02.2014 prin care s-a
aprobat repartizarea primelor două locuinte din lista de priorităţi.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
5649/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
de administraţie publică la şedinţa din data de
25.07.2014.
Luând în considerare prevederile Legii nr.
114/1996 a locuintei, art. 30 alin.5 din HG nr.
1275/2000, respectiv art. 36, alin. 2, lit. d alin.6, lit.a,
alin.6, lit.a, pct. 17, şi art. 45, din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă repartizarea locuinţei din fondul
locativ de stat, situată în Huedin str. Republicii nr. 8,
Bl. B3, ap.19, d.lui Ciubotaru Ciprian.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 115/31.07.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi:
1
Votat pentru :
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectiﬁcării bugetului local şi a
listei de investiţii pe anul 2014
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Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014.
Având în vedere referatul nr 5700/25.07.2014 privind necesitatea de lucrări cadastrale pentru anul
2014 în sumă de 37 mii lei, referatul nr.
5801/28.07.2014 referitor la Reabilitarea străzii Poştei din Oraşul Huedin în sumă de 280 mii lei, referatul nr. 5802/28.07.2014 privind suplimentarea lucrărilor de Pietruire, amenajare şi asfaltare parţială str.
Nordului, str. Prundului, str. Cetatea Veche cu suma
de 150 mii lei, referatul nr 5803/28.07.2014 privind
realizarea Strategiei de dezvoltare pe termen mediu
al Oraşului Huedin pe anii 2014-2020 cu suma de
120 mii lei, referatele nr.20271/23,06,2014;
3180/16,04,2014; 5820-5830-5831/29,07,2014 privind necesitatea achizitionării de echipamente informatice, respectiv referatul nr. 5841/30.07.2014
înaintat de direcţia economică prin care solicită
aprobarea rectiﬁcarii bigetului local şi a Listei de Inventitii pe anul 2014.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
5853/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi aconomico – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 31.07.2014.
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 rectiﬁcarea bugetului local şi a
listei de investiţii pe anul 2014 astfel:
CHELTUELI: .............................................................0 lei
Cap.54.05/20.30.30”Fond de rezerva la dispozitia
autoritatilor locale..........................................(80.000 lei)
Cap.51.01.03/71.01.30”Autoritati executive/Alte
active ﬁxe .........................................................(-90.000 lei)
(Modernizare centru civic al Oras Huedin-Etapa
III-a) …...............................................…............(295.000 lei)
(Servicii -documentatii cadastrale teren domeniu public al Oras Huedin) ...............…............37.000 lei
Achizitie
sistem
PC
alculatoare+imprimanta+licente) ...............48.000 lei
Strategia de dezvoltare pe termen mediu a Orasului Huedin pe anii 2014-2020 …...................120.000 lei
Cap.84.03.03/71.03”Strazi/Reparatii capitale …....
..............................................................................(-20.000 lei)
( Reabilitare si modernizare str.Morii,str.1
Mai,str. Florilor,str.Stadionului)............(300.000 lei)
(Reabilitare str.Postei din ORAŞUL HUEDIN ......
.................................................................................280.000 lei
Cap.84.03.03/71.01.30 “Strazi/Alte active ﬁxe” …..
.................................................................................190.000 lei
(Pietruire, amenajare si asfaltare partiala str.
Nordului,str.Prundului, str.cetate Veche) ....150.000 lei
(Ridicari topo+SF+servicii proiectare) ......40.000 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţia economică din cadrul
Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 116/31.07.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi:
1
Votat pentru :
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectiﬁcării bugetului local pe
anul 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014.
Avand in vedere prevederilor art.49 din Legea
273/2006 Legea Finantelor Publice locale actualizata cu modiﬁcarile si completarile ulterioare, alin.
(4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt
capitol al clasiﬁcaţiei bugetare şi de la un program la
altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza
justiﬁcărilor corespunzătoare ale ordonatorilor
principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor,

Alin.(5) Virările de credite bugetare în cadrul
aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele
aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor
prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii
de rectiﬁcare, sunt în competenţa ﬁecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi
bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor, Alin.(6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justiﬁcări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la ﬁnele anului bugetar, a
capitolului şi subdiviziunii clasiﬁcaţiei bugetare,
precum şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasiﬁcaţiei bugetare şi a programului la care se suplimentează prevederile bugetare, Alin.(7) Virările de
credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4)
şi (5), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea
al anului bugetar, respectiv referatul nr.
5842/30.07.2014 înaintat de direcţia economică din
cadrul primariei Huedin, prin care solicită aprobarea rectiﬁcarii bigetului local pe anul 2014.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
5855/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 31.07.2014.
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 rectiﬁcarea bugetului local pe
anul 2014 astfel:
CHELTUELI: …...…………………………………….…………….0
Cap.51.01.03/10,01,01”Autoritati executive/Salarii de baza ……………….....……………...….......…….......8.000 lei
Cap.51.01.03/10,01,12 Autoritati executive/Indemniz pers.in afara unitatii .…....……….....(20.000)lei
Cap.51.01.03/10,03,01 Autoritati executive/Contributii asig.soc de stat .........................................1.800 lei
Cap.51.01.03/20,01,01 Autoritati executive/Furnituri de birou .....................................................(4.000 lei)
Cap.51.01.03/20,01,03 Autoritati executive/Incalzit, iluminat .................................................(30.000 lei)
Cap.51.01.03/20,01,04 Autoritati executive/
Apa,canal si salubritate ...................................(6.000 lei)
Cap.51.01.03/20,01,08 Autoritati executive/
Posta,telecom,internet ..................................(10.000 lei)
Cap.51.01.03/20,02 Autoritati executive/Reparatii curente ..............................................................40.000 lei
Cap.51.01.03/20,25 Autoritati executive/Chelt
judiciare derivate din actiuni in reprez statului, potrivit dispozitiilor legale .....................................4.000 lei
Cap.51.01.03/20,30,30 Autoritati executive/Alte
cheltueli cu bunuri si servicii ........................46.000 lei
Cap.54.05/20.30.30”Fond de rezerva la dispozitia
autoritatilor locale/
Alte cheltueli cu bunuri si servicii .....(154.700 lei)
Cap.54.50/20,30,30”Alte servicii publice generale/Alte cheltueli cu bunuri si servicii.........154.700 lei
Cap.61.03.04/10.01.06 Politie locala/Alte sporuri .
......................................................................................1.000 lei
Cap.61.03.04/10.03.03 Politie locala/contrib.asigurari sociale de sanatate...................................... 400 lei
Cap.61.03.04/10.03.06 Politie locala/Contrib pt
concedii si indemnizatii.........................................800 lei
Cap.68.05.02/10,01,01”Asistenta sociala in caz de
invaliditate/Salarii de baza”……....................... 6.400 lei
Cap.68.05.02/10,03,01”Asistenta sociala in caz de
invaliditate/Contrib asig soc stat…….............. 1.300 lei
Cap.68.05.02/10,03,03”Asistenta sociala in caz de
invaliditate/Contrib asig soc sanatate............. 300 lei
Cap.68.02.11/20,01,09”Crese/ Materiale si prestari serv.cu caracter functional…………....… 15.000 lei
Cap.68.02.11/20,03,01”Crese/ Hrana pt oame
ni”……………………………………………………….........(-15.000 lei)
Cap.70.06/20.01.03”Iluminat
public/
Incalzit,iluminat si forta morica ...........(-130.000 lei)
Cap.80.01.06/20.01.05”Prevenire si combatere inundatii si gheturi” / Combustibil .........................15.000 lei
Cap.80.01.06/20.01.09”Prevenire si combatere
inundatii si gheturi”/Materiale si prestari servicii
cu caracter functional .......................................75.000 lei

Cap.87.50/10,01,01”Alte actiuni economice/Salarii de baza..................................................................(400 lei)
Cap.87.50/10,03,01”Alte actiuni economice/Contrib.asigurari sociale stat........................................100 lei
Cap.87.50/10,03,03”Alte actiuni economice/Contrib asig.soc de sanatate ..........................................100 lei
Cap.87.50/10,03,06”Alte actiuni economice/Concedii si indemnizatii................................................200 lei
Cap.87.50/20,01,03”Alte actiuni economice/
Incalzit,iluminat si forta motrica ..............(38.000 lei)
Cap.87.50/20,01,04”Alte actiuni economice/
Apa,canal si salubritate ................................(29.000 lei)
Cap.87.50/20,02” Alte acţiuni economice /Reparaţii curente ..........................................................67.000 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează direcţia economică din cadrul
Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 117/31.07.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi:
1
Votat pentru :
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind închirierea în condiţiile legii a imobilului
– clădire în suprafaţă de 990 mp şi teren în suprafaţă de 4442 mp( total 5432 mp), situate pe str. Vladeasa fn, cu destinaţia depozit biomasă.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014.
Având în vedere adresa nr. 37/29.07.2014 înaintată de SC Transim SA Huedin, prin care solicită
aprobarea închirierii terenului situat pe str. Vladeasa fn în suprafaţă de 5432 mp, în vederea depozitării
de biomasă.
Ţinând seama de referatul nr. 5859/30.07.2014 înaintat de compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin, privind aprobarea închirierii imobilului clădire în suprafaţă de 990 mp, respectiv 4442 mp
teren situat în Huedin str. Vladeasa fn, cu destinaţia
depozit, respectiv referatul nr. 5856/2014 înaintat de
inspector Handraluca Mircea, privind aprobarea Caietului de sarcini si a Contractului de inchiriere pentru
imobile, cladiri si terenuri inscrise in domeniul public
al orasului Huedin cu destinatia spatiu de depozitare.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.
5860/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia
Luând în considerare prevederile art. 36, alin.l, 2,
lit.c, alin.5, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1.Se aprobă închirierea în condiţiile legii a
imobilului – clădire în suprafaţă de 990 mp şi teren
în suprafaţă de 4442 mp( total 5432 mp), situate pe
str. Vladeasa fn, cu destinaţia depozit biomasă.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei privind închirierea imobilului – clădire în suprafaţă de 990 mp şi teren în suprafaţă de
4442 mp( total 5432 mp), situate pe str. Vladeasa fn,
cu destinaţia depozit biomasă cf. anexei la prezentul
proiect de hotărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere al imobilului – clădire în suprafaţă de 990 mp
şi teren în suprafaţă de 4442 mp( total 5432 mp), situate pe str. Vladeasa fn, cu destinaţia depozit biomasă cf. anexei la prezentul proiect de hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează biroul de urbanism şi compartimentul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 118/31.07.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi:
1
Votat pentru :
14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
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De 15 ani, desenează mutrele răufăcătorilor
Un inginer clujean devenit poliţist face portretele robot ale celor mai căutaţi infractori: „Când l-am
văzut pe primul, am răsuflat uşurat: era exact aşa cum îl desenasem”.
Chemat să intervină în cazul
dublului asasinat de la Siret

Un inginer clujean şi-a lăsat meseria pentru a deveni
poliţist, iar în timp s-a specializat în portrete robot. Acum
şef al Serviciului criminalistic din Poliţia Cluj, comisarul-şef Alexandru Cânpean a
realizat, în 15 ani, peste 1.500
de portrete robot ale celor
mai căutaţi infractori.
Comisarul-şef Alexandru
Cânpean are 51 de ani şi lucrează în cadrul Poliţiei Cluj
din 1992, când a decis să lase
slujba de inginer pe care o
avea pentru cea de poliţist, că
„era mai bine plătită”. În
timp, şi-a dat seama că îi place să deseneze şi că are o înclinaţie înspre artele frumoase, aşa că s-a înscris la
Şcoala Populară de Arte şi,
timp de trei ani, a mers zilnic
la cursuri unde desena, povesteşte el.
În decurs de 15 ani, poliţistul a realizat peste 1.500 de
portrete robot ale celor mai
periculoşi infractori.

Primul portret robot
l-a făcut în 1993
De primul portret robot pe
care l-a realizat, poliţistul îşi
aminteşte de parcă s-ar ﬁ întâmplat ieri.
„Era în 1993, avusese loc o
tâlhărie la o casă de schimb
valutar din centrul Clujului,
iar eu trebuia să fac portretul
robot al agresorului. Fata care lucra în casa de schimb valutar îşi mai amintea un singur detaliu din timpul tâlhăriei: grosimea pistolului cu
care agresorul o ameninţase.
M-am chinuit vreo cinci ore
să fac acel portret robot şi lucram sub presiunea timpului,
pentru că în judeţ se instituiseră ﬁltre peste tot ca să îi caute pe agresori. Inspectorul
meu de la acea vreme venea
mereu şi mă întreba «Tinere,
cum e?». Vă daţi seama cât de
stresat eram, eram un tânăr

oﬁţer
oﬁ
ţer pus în situaţia de a rea
realiza pentru prima dată un
portret robot”, povesteşte comisarul-şef
Alexandru
Cânpean.
Momentul când şi-a dat
seama că este făcut să realizeze portrete robot a fost
atunci când a realizat că
agresorul, identiﬁcat ulterior, arăta exact aşa cum îl desenase el.
„După ce l-au prins colegii
mei, l-au adus pe agresor aici,
pe holurile Poliţiei. Şi, când
l-am văzut, am răsuﬂat uşurat: era exact aşa cum îl dese-

Experienţa, transformată în suport de curs
Comisarul-șef Alexandru Cânpean a susţinut în 2005 un curs, la nivel
naţional, în cadrul căruia i-a instruit pe toţi colegii săi din ţară care realizează portrete robot. Acum nu mai ţine cursuri, dar prin mâna sa tot trec
tineri ieșiţi de pe băncile școlii, care vor să se specializeze în tehnica realizării portretelor robot.
„Acel curs l-am susţinut după ce eu învăţasem deja tot ce trebuia să
știu în această tehnică. Am lucrat cu psihologi, am făcut un master în
Criminalistică, așa că am zis că nu e rău să îi învăţ și pe alţii. Încerc să las
în urma mea oameni care să știe cum să facă un portret robot bun. Am
la Oradea un băiat foarte bun, am aici la Cluj un coleg mai tânăr pe care
l-am învăţat și care se descurcă foarte bine. Sigur că acum, când Poliţia
are o mulţime de baze de date, portretul robot nu mai are importanţa
pe care o avea acum câţiva ani, dar este totuși esenţial”, susţine poliţistul clujean.
Omul legii spune că, de când are atribuţii de șef de serviciu, nu mai
are timp să participe la toate cazurile de cercetare în teren, dar la cele
mai importante și complexe merge la cercetare la faţa locului, să ﬁe sigur „că se face tot ce trebuie făcut”.
Comisarul șef Alexandru Cânpean lucrează în cadrul Poliţiei Judeţene
Cluj din 1992, când a fost angajat la Serviciul Criminalistic. A rămas ﬁdel
criminalisticii, iar din 2006 este șeful Serviciului respectiv.

nasem
nasem. Ţin minte că acel băr
bărbat, care era din Republica
Moldova, cu trăsături de rus,
striga pe aici, pe hol, când a
văzut portretul făcut de mine: «De unde aveţi poza mea,
cine v-a dat-o?»”, spune,
zâmbind, poliţistul pentru
care programul de realizat
portrete robot nu mai are
acum niciun secret.

Secretul portretelor robot
stă în abordarea victimelor
Comisarul-şef Alexandru
Cânpean spune că un realizator de portrete robot trebuie
să ﬁe foarte atent atunci când
vorbeşte cu victimele sau cu
martorii. Asta mai ales că
specialistul este chemat la
cazuri de pedoﬁlie, viol,
omor, tâlhării, iar victimele
sau martorii pot ﬁ încă şocaţi
de ceea ce au văzut sau li s-a
întâmplat.
„E foarte important să nu
le pui întrebări sugestive.
Trebuie să îi laşi pe ei să povestească, să îşi amintească
detaliile. De mărturia lor depinde toată munca portretistului. Expertul nu trebuie să
adauge nimic de la el, trebuie
să ﬁe foarte exact. De exemplu, ei îţi spun că agresorul
era încruntat. De regulă, la

tâlhării, la violuri, agresorii
au privirea încruntată atunci
când atacă. Dar cel care face
portretul robot trebuie să ştie
că persoana căutată de Poliţie nu e încruntată în permanenţă. Sau dungile orizontale
îl fac pe suspect să pară mai
gras. Dacă victima îţi spune
că era gras atacatorul, dar şi
că purta un pulover cu dungi
orizontale, tu, ca realizator
de portret, ştii că atacatorul
nu era chiar aşa gras cum
spune victima”, dezvăluie
Alexandru Cânpean câteva
secrete din munca sa de peste 15 ani.
Comisarul-şef îşi aminteşte trei dintre cele mai complexe cazuri la care a lucrat:
identiﬁcarea unui violator în
serie din judeţul Vâlcea, a
unui criminal din Suceava şi
prinderea unui tâlhar la drumul mare, la graniţa judeţelor Cluj şi Bihor.
„Acum câţiva ani, am fost
chemat în judeţul Vâlcea,
unde exista un violator în serie. Violase zeci de tinere şi
avea acelaşi mod de atacare:
le aştepta în scara blocului,
când fetele puneau piciorul
pe prima scară, le bătea pe
umăr, în acel moment ele se
întorceau, el le arăta un cuţit, apoi le ducea pe malul
Oltului şi le viola. Am vorbit
cu toate acele tinere şi pe
toate trebuia să le duc, în cadrul discuţiei, în acelaşi
punct, momentul când agresorul le punea mâna pe umăr
şi ele se întorceau. Era singurul moment din care ele
mi-ar ﬁ putut spune ceva sugestiv ca eu să pot realiza
portretul robot”, spune Alexandru Cânpean.

De asemenea, criminalistul îşi aminteşte că, în urmă
cu patru ani, a fost chemat în
judeţul Suceava să realizeze
portretul robot al unui criminal, care le împuşcase pe soţia şi ﬁica unui „valutist”.
Dublul asasinat, petrecut
în localitatea Siret, a fost
unul tipic de reglare de conturi şi o premieră în România, anchetatorii susţinând la
acea vreme că era primul caz
în care membri ai unei familii au fost ucişi, ceea ce indica
faptul că autorii crimelor au
vrut să dea un avertisment
dur capului familiei.
Atunci, ﬁica în vârstă de
şase ani şi soţia lui Vasile
Hriţcu, cunoscut ca „valutist”, au fost împuşcate în cap
în locuinţă, iar în urma audierilor s-a creionat ipoteza că
ele au fost executate de doi
ucraineni, în acest sens specialiştii lucrând la realizarea
portretelor robot.
„Singurul martor pe care
îl aveam la dispoziţie era
barmaniţa unei cafenele,
unde presupusul suspect ar
ﬁ băut o cafea înainte de
atac. Pe baza detaliilor pe care le-am primit de la acea femeie, am realizat portretul
robot, iar agresorul a fost
prins”, aﬁrmă poliţistul.
Un alt caz i-a rămas bine întipărit în memorie după ce s-a
trezit, în ajun de An Nou, cu
un cuplu, soţ şi soţie, care au
ajuns în biroul său doar în papuci şi cu hainele de pe ei, după ce fuseseră tâlhăriţi la drumul mare, în timp ce se întorceau acasă din străinătate.
„Era un mod de operare pe
care îl cunoşteam, diverşi indivizi stăteau pe marginea
drumului, la Piatra Craiului,
opreau şoferii şi spuneau că
au probleme şi au nevoie de
ajutor. Odată ce trecătorii coborau din maşină, îi atacau şi
îi tâlhăreau. Aşa păţiseră şi tinerii care ajunseseră atunci la
mine. Eu aveam bilete cumpărate să merg la Revelion,
dar nici pe ei nu îi puteam lăsa
în drum. În plus, trebuia să
discut cu ei, ca să pot face portretul robot al agresorilor.
Le-am dat haine de la mine de
acasă şi i-am dus cu mine la
Revelion, la restaurantul unde mergeam eu”, îşi aminteşte, acum amuzat, poliţistul.
Agresorii în acel caz au
fost prinşi pe baza portretelor robot, după aproximativ
două luni. „Erau nişte rakeţi
din Republica Moldova”, spune omul legii.

