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În plină austeritate, 
Huedinul continuă să progreseze
Primăria Huedin - Investiții continuate și finalizate în perioada iunie 2012-iunie 2013

Vezi paginile 4-5

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Cluj, Horea Uioreanu, a participat în 
data de 18 iunie, la ceremonia de fi nali-
zare a lucrărilor de reabilitare a staţii-
lor de epurare din oraşul Huedin. Este 
vorba despre o investiţii realizate în ca-
drul contractului „Reabilitarea şi ex-
tinderea staţiilor de epurare Gherla şi 
Huedin”, derulat prin proiectul cofi -
nanţat din Fondul de Coeziune al Uniu-
nii Europene în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial (POS) Mediu.

„Finalizarea lucrărilor de moderni-
zare a celor două staţii de epurare re-
prezintă un fapt extraordinar de îmbu-
curător pentru comunităţile din cele 
două localităţi urbane şi pentru zonele 
din vecinătate. Importanţa acestor in-
vestiţii este una deosebită prin prisma 
benefi ciilor aduse condiţiilor de viaţă a 
cetăţenilor, ele generând o creştere 
semnifi cativă a calităţii serviciilor ofe-
rite celor câteva zeci de mii de locuitori 
ai celor două localităţi urbane dar şi ai 
satelor învecinate. În plus, această in-
vestiţie contribuie la asigurarea unei 
dezvoltări durabile şi echilibrate a ju-
deţului prin protejarea mediului în-
conjurător, realizându-se deplina con-
formare la standardele europene pri-
vind epurarea apelor urbane uzate” a 
declarat preşedintele Consiliului Jude-
ţean Cluj, Horea Uioreanu.

Lucrările aferente reabilitării aces-
tor două staţii de epurare, realizate de 
SC ACI Cluj în consorţiu cu WTE Gro-
up Germania, au avut ca scop moderni-
zarea şi mărirea capacităţii acestora în 
vederea eliminării descărcărilor ne-
conforme în emisari, rezultând astfel 

un impact minim asupra mediului în-
conjurător prin încadrarea în limitele 
impuse atât de legislaţia naţională cât 
şi de Directiva 91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate urbane. Valoarea 
totală a contractului pentru moderni-
zarea celor două staţii de epurare urba-
ne a fost de 34.040.769 lei (fără TVA), 
scopul fi nal fi ind creşterea calităţii ser-
viciilor prestate de Compania de Apă 
„Someş”.

„Finalizarea acestei investiţii, re-
spectiv reabilitarea completă a celor 
două staţii de epurare, ne dă posibilita-
tea să îmbinăm într-o manieră optimă 
cele două segmente principale pe care 
le presupune proiectul de mediu: seg-
mentul social, şi anume asigurarea 
unei ape de bună calitate populaţiei, re-
spectiv segmentul de protecţie a me-
diului înconjurător”, a declarat directo-
rul general al societăţii, Dorin Ciatarâş. 
Acest contract este parte integrantă a 
proiectului major de investiţii „Extin-
derea şi reabilitarea sistemelor de apă 
şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj – 
Îmbunătăţirea sistemelor de alimenta-
re cu apă, canalizare şi epurare în zona 
Cluj-Sălaj”, cofi nanţat de Uniunea Eu-
ropeană, în valoare totală de 196,9 mili-
oane euro atras şi derulat de Compania 
de Apă „Someş” S.A. Contribuţia ne-
rambursabilă a Uniunii Europene se 
cifrează la 74%, cea a Guvernului Ro-
mâniei la 11,3%, a autorităţilor locale 
din aria proiectului la 1,9%, restul de 
12,8% fi ind obţinut de Compania de 
Apă prin credit bancar.

Vezi şi infografi cele 
din pagina 3 şi pagina 8

A fost inaugurată oficial staţia 
de epurare a apei de la Huedin

Parc de joacă pentru copii 
la blocurile ANL 

După aprobarea cu mare întârziere 
a bugetului local (datorită unei inex-
plicabile incapacităţi a guvernului 
actual de a rezolva la timp problema 
bugetului naţional ), una dintre pri-
mele investiţii din anul 2013 ale Pri-
măriei Huedin a fost amenajarea 
unui parc pentru copii pe Aleea 1 Mai, 
lângă blocurile ANL. Necesitatea 
amenajării parcului a pornit de la nu-
mărul mare de copii (preşcolari şi 
şcolari) care locuiesc, împreună cu 
familiile, în aceste blocuri construite 
recent. Tinerii părinţi din această zo-
nă şi-au exprimat, de asemenea, do-
rinţa de a avea un loc sigur şi civilizat 
în care să-şi poată lăsa copiii la joacă.

Astfel, în după-amiaza zilei de 3 iu-
nie 2013, în prezenţa primarului ora-
şului dr. Mircea Moroşan, a consilie-
rilor locali PDL, PCM şi indepen-
denţi, a părinţilor şi a copiilor din 
blocurile ANL şi nu numai, a fost in-
augurat părculeţul de joacă, dotat cu 
topogane, leagăne, un carusel, bănci 
şi mese. Spaţiul este îngrădit cu un 
gărduleţ metalic, asigurând protecţia 
copiilor în timpul jocului. Copiilor 

prezenţi la acest moment festiv li 
s-au oferit prăjiturele şi bomboane, 
fapt care le-a sporit bucuria de a în-
cerca toate jucăriile noi din parc.

Imediat după deschidere părcule-
ţul a devenit neîncăpător pentru co-
piii şi părinţii veniţi şi din alte zone 
ale oraşului să se bucure de încă un 
loc de joacă şi relaxare. Ceea ce au 
apreciat atât părinţii, cât şi copiii a 
fost că suprafaţa de joacă este asfal-
tată (copiii nu se murdăresc, se poate 
menţine mai bine curăţenia), iar zo-
na de protecţie din jurul leagănelor şi 
al topoganelor este realizată prin pla-
carea cu dale din cauciuc.

Preocuparea pentru amenajarea 
parcurilor, a zonelor verzi şi de relaxa-
re pe care Primăria şi Consiliul Local 
Huedin le demonstrează în mod con-
stant este apreciată de cetăţenii ora-
şului din mai multe motive: modifi că 
în mod plăcut peisajul oraşului, asigu-
ră locuri de relaxare pentru adulţi şi 
spaţii de joacă civilizate pentru copii. 
În această direcţie, următorul parc ce 
va fi  amenajat în Huedin este localizat 
în spatele Catedralei Ortodoxe.

Hotărârile Consiliului Local Huedin 
din iunie 2013, în paginile 2, 6-7
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor completării la două con-

tracte de închiriere spaţii, în cadrul Policlinicii 
Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 21.06.2013.

Urmare a cereri nr. 3847 din 02.05.2012 depusă 
de dr. Ravnic Julieta Eufemia şi cererea nr. 4167 
din 31.05.2013 depusă de dr. Farkaş Ancuta Ioana, 
prin care solicită aprobarea închirierii unei încă-
peri situate în incinta Policlinicii Huedin, parter, 
corp A, evidenţiate pe schita la numerul P 14, în ve-
derea amenajării unui spatiu tehnic pentru colec-
tarea deşeurilor periculoase şi depozitarea materi-
alelor de curăţenie, ca spaţiu adiacent cabinetului 
medical, pentru a putea autoriza cabinetele în con-
formitate cu cerinţele legilaţiei sanitare în vigoare, 
respectiv referatul nr. 4554/2013 înaintat de in-
spector Handraluca Mircea.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
4556/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru cultură, invatamânt, sănătate, familie, co-
pii, tineret şu sport la şedinţa din data de17.06.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, 
d, alin.6, lit.a.pct.3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 
a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă completarea contractului de în-

chiriere nr. 3680/27.04.2011 a d.nei dr. Ravnic Ju-
lieta Eufemia, după cum urmează:

Cabinetul – situat în incinta Policlinicii Huedin, 
parter, corp A, în suprafaţă de 33,13 mp.

Spaţiu adiacent cabinetului se complectează şi 
va avea următorul cuprins, după cum urmează:

- spaţiu adiacent cabinetului compus din hol de 
acces, sală de aşteptare şi grup social, în suprafaţă 
de 17,89 mp.,situat în incintaPoliclinicii Huedin, 
parter, corp A;    - spaţiu adiacent cabinetu-
lui compus din 1/2 parte dint-ro încăpere destina-
tă amenajării unui spaţiu tehnic pentru colectarea 
deşeurilor periculoase şi depozitarea materialelor 
de curăţenie, situate în incinta Policlinicii Huedin, 
parter, corp A, evidenţiat pe schiţa de la parter, 
corp A, la poziţiile P 14, în suprafaţă de 4,16 mp.

Art.2. Se aprobă complectarea contractului de 
închiriere nr. 3679/27.04.2011 a d.nei dr. Farkaş 
Ancuţa Ioana, după cum urmează:

Cabinetul – situat în incinta Policlinicii Huedin, 
parter, corp A, în suprafaţă de 22,48 mp.

Spaţiu adiacent cabinetului se completează şi va 
avea următorul cuprins, după cum urmează:

- spaţiu adiacent cabinetului compus din hol de 
acces, sală de aşteptare şi acces la grup social, in 
suprafata de 25,69 mp., situat in incinta Policlini-
cii Huedin, parter, corp A.   – spaţiu adiacent 
cabinetului compus din 1/2 parte dintr-o încăpere 
destinată amenajării unui spaţiu tehnic pentru co-
lectarea deşeurilor periculoase şi depozitarea ma-
terialelor de curăţenie, situate în incinta Policlini-
cii Huedin, parter, corp A, evidenţiate pe schita de 
la parter, corp A, la poziţiile P14, în suprafaţă de 
4,16 mp.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-

tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
dărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei 
Huedin.

Nr. 81/21.06.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Nu participa la vot:  1
Votat pentru:  11
Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la concurs posturi 

vacante în Statul de Funcţii la Spitalul Orăşenesc 
Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 21.06.2013.

Având în vedere adresa nr. 2522/13.06.2013, în-
aintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, prin care 
solicită aprobarea scoaterii la concurs a posturilor 
vacante după data de 1 ianuarie 2012, personal de 
specialitate medico- sanitar, auxiliar sanitar şi 
personal de specialitate din compartimentele pa-
raclinice medico – sanitare, Hotararea nr. 
14/03.06.2013 şi Hotararea nr. 7/12.06.2013 a Con-
siliului de Administratie al Spitalului Orasenesc, 
şi aprobarea modifi cării în Statul de Funcţii la data 

de 10.06.2013, respectiv referatul nr. 
4530/14.06.2013 înaintat de direcţia economică 
din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4531/2013 înaintat de Primar şi a avizat de Comi-
sia pentru cultură, culte, învăţământ , sănătate, fa-
milie, copii, tineret si sport la şedinţa din data de 
17.06.2013.

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 posturile 

vacante în statul de funcţii la Spitalul Orasenesc 
Huedin astfel:

• postul de medic specialist de la Comparti-
mentul Psihiatrie Cronici

• postul de infi rmiera de la Sectia Pediatrie.
• postul de asistent medical principal de la 

Cabinetul de Planifi care Familiala.

Hotărârile Consiliului Local Huedin
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Zilele Huedinului din acest 
an s-au remarcat printr-o 
continuare a tradiţiei in ceea 
ce priveşte conţinutul şi mo-
dul de organizare a manifes-
tărilor, dar şi prin câteva ini-
ţiative interesante. Au existat 
activităţi dedicate tuturor 
categoriilor sociale, de vârstă 
şi etnice, iar elementele de 
noutate au demonstrat o 
atenţie specială şi o deschi-
dere a Primăriei şi a Consi-
liului Local faţă de viaţa cul-
turală a oraşului.

Pare aproape incredibil ca 
autorităţile locale să fi e ace-
lea care să ne lanseze o pro-
vocare de întoarcere spre su-
fl et, spre cultură, spre valori-
le spirituale ,într-un prezent 
agitat şi tulbure, în care greu-
tatea traiului zilnic şi dispa-
riţia reperelor morale şi cul-
turale ne împiedică să ne gă-
sim câteva clipe de răgaz în 
care să cădem pe gânduri şi 
să ne îngrijim de sufl etul nos-
tru.

Trei seri (16-18 mai) din 
programul Zilelor Huedinu-
lui „În Florar la Huedin” 2013 
au stat sub semnul fi lmului 
românesc al ultimilor ani, în 
cadrul unei mini gale cine-
matografi ce, care a constat în 
proiecţia a două fi lme semna-
te de regizorul Călin Peter 
Netzer („Medalia de onoare” 
şi „Poziţia copilului”, premiat 
cu Ursul de Aur la Festivalul 
de Film de la Berlin 2013). 
Publicul huedinean amator 
de fi lm românesc de calitate a 
avut plăcerea de a purta un 
dialog deschis, într-o atmo-
sferă degajată şi lipsită de 
formalism cu doamna Nataşa 
Raab,actriţă cunoscută, ori-
ginară din Huedin, prezentă 
în distribuţia fi lmului „Pozi-
ţia copilului”.

Filmele au prilejuit celor 
care au dat curs acestei plă-
cute invitaţii întâlnirea, prin 
intermediul ecranului, cu 
mari actori români din gene-
raţia de aur a teatrului şi ci-
nematografi ei (Victor Re-
bengiuc , Ioan Lucian, Radu 
Beligan, Florin Zamfi rescu), 
dar şi cu actori din tânăra ge-
neraţie (Bogdan Dumitrache, 
Ilinca Goia, Adrian Titieni, 
Vlad Ivanov) şi, nu în ultimul 
rând, plăcuta întâlnire cu Na-
taşa Raab, care a dezvăluit 
câteva amintiri de sufl et care 
o vor lega întotdeauna de ora-
şul în care s-a născut. Actriţa 
a declarat că nu a putut să nu 
remarce cât de frumoasă şi 
elegantă este acum Casa de 
cultură din Huedin, faţă de 
cum rămăsese ea întipărită 
în amintirea ei de copil care 
mergea la fi lm, cu ani în ur-
mă, şi visa în secret să devină 
o actriţă „la microfon”, după 
cum ea însăşi declara, pro-

fund emoţionată. De aseme-
nea, doamna Raab şi-a expri-
mat dorinţa de a reveni la Hu-
edin, pe scena Casei de Cul-
tură, cu un spectacol de tea-
tru al Teatrului Naţional din 
Craiova, unde joacă în pre-
zent. Mare i-a fost surpriza 
când domnul primar dr. Mir-
cea Moroşan i-a prezentat 
proiectul Primăriei şi al Con-
siliului Local Huedin prin ca-
re, în anul 2013, actorii Tea-
trului Naţional din Cluj vor 
susţine o serie de şase spec-
tacole (grupate în două stagi-
uni, primăvara şi toamna) ca-
re se bucură de un real succes 
la publicul clujean. Pledoaria 
doamnei Nataşa Raab pentru 
lectură, pentru fi lmul adevă-
rat, serios, care aduce în 
prim-plan probleme profun-
de de viaţă, pentru valorile 
morale şi culturale, adresată 
publicului în majoritate tâ-
năr şi foarte tânăr prezent în 
sală a fost impresionantă şi 
emoţionantă. Actriţa s-a bu-
curat de prezenţa tinerilor la 
fi lm, dar a remarcat că sub-
stanţa acestuia ar fi  putut fi  
înţeleasă mai bine de un pu-
blic matur.

Tristeţea actriţei Nataşa 
Raab a fost împărtăşită şi de 
organizatori, care au remar-
cat prezenţa scăzută a cetăţe-
nilor adulţi din oraşul nostru 
atât la spectacolele de teatru, 
cât şi la proiecţiile de fi lm. 
Cauzele prezenţei reduse a 
spectatorilor la spectacolele 
de teatru şi fi lm sunt multiple 
şi nu au nimic în comun cu 
ideea de cultură, de dorinţă 
de a transforma Huedinul în-
tr-un oraş liniştit, dar în care 
să te simţi mereu „ în centrul 
Clujului”, din punct de vedere 
al petrecerii timpului liber şi 
al accesului la manifestări 
artistice de calitate. Oricum, 

toţi cei prezenţi la proiecţiile 
de fi lm, dar şi la reprezentaţi-
ile de teatru au declarat, cu 
toată convingerea, că a meri-
tat pe deplin să-şi rupă câte-
va ore din programul zilnic 
pentru a se elibera de tumul-
tul cotidian al vieţii şi pentru 
a se reîncărca sufl eteşte.

Acţiuni de sufl et şi organi-
zate cu sufl et au fost şi cele 

dedicate pensionarilor (inau-
gurarea clubului pensionari-
lor în incinta Casei de cultu-
ră, urmată de o petrecere la 
Casa Tineretului) şi concur-
surile sportive adresate copi-
ilor, dar şi parada costumelor 
populare, spectacolul din 
parcul mare al oraşului şi, nu 
în ultimul rând, focul de arti-
fi cii care a încheiat Zilele Hu-

edinului 2013. Pe lângă efor-
tul organizatoric depus pe 
parcursul celor patru zile de 
manifestări cultural-artisti-
ce şi sportive, Primarul Hue-
dinului, precum şi consilierii 
locali ai PDL, PCM, UDMR şi 
independenţi au ţinut să fi e 
în mijlocul cetăţenilor, ală-
turi de ei şi un exemplu pen-
tru ei în a trăi împreună mo-
mentele de sărbătoare ale co-
munităţii.

Ideea de la care a pornit 
acest articol a fost cultura şi 
grija autorităţilor locale din 
Huedin de a se preocupa şi 
de partea spirituală a vieţii 
comunităţii. Cultura îi face 
pe oameni să gândească li-
ber, să fi e mai buni cu ei în-
şişi şi cu cei din jur, îi ridică 
deasupra mediocrităţii şi a 
lipsei de moralitate din soci-
etatea actuală. De acest lu-
cru sunt convinşi primarul 
Mircea Moroşan şi echipa 
dânsului de consilieri şi vor 
continua să promoveze cul-
tura printre cetăţenii Huedi-
nului, în ciuda ignoranţei şi a 
lipsei de preocupare pentru 
interesul cetăţenilor, ascun-
se sub masca zâmbetelor 
formale şi a promisiunilor 
deşarte ale celor care nu fac 
nimic, dar nici nu pot accep-
ta să facă alţii.

Post Scriptum la Zilele Huedinului
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• postul de psiholog la cabinetul de Psiholo-
gie

• postul de croitoreasa de la Compartimen-
tul de Spalatorie.

• postul de analist programator.
• Postul de medic specialist ATI
Art.2. Se aproba modifi carea în Statul de Funcţii 

la data de 10.06.2013 astfel:
• pozitia nr. 168 din Statul de Functii, post 

vacantat prin pensionarea d-nei Pentek Ana, asis-
tent medical principal si transferul d-nei Bilc Ga-
briela, asistent medical principal de la Sectia Chi-
rurgie Generala pozitia 44, la Bloc Operator pozi-
tia 168 (postul de la pozitia 44, vacant prin trans-
fer).

• pozitia nr.5 din Statul de Functii – Transfe-
ruri, post de asistent medical principal vacantat 
prin pensionarea d-nei Marc Aurelia.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin 
şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Hue-
din.

Nr. 82/21.06.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării Hotărârii Consi-

liului Local Huedin nr. 62/2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 21.06.2013.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 

62/2013, prin care s-a aprobat preţul biletelor la 
spectacolele organizate în cadrul Casei de Cultură 
Huedin, şi ţinând seama referatul nr. 
4532/14.06.2013 înaintat de dl. Traica Nicolae în 
calitate de director al Casei de Cultură Huedin, 
prin care solicită aprobarea micşorării preţului bi-
letelor de spectacole care se vor desfaşura în ca-
drul Casei de Cultură Huedin.

Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4533/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare la şedinţa 
din data de 17.06.2013.

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 modifi carea Hotărârii Consiliu-

lui Local Huedin nr. 62/2013, în sensul micşorării 
preţului biletelor la spectacolele care vor fi  desfă-
şurate în cadrul Casei de Cultură astfel:

1. Bilet de intrare 1 persoană/ spectacol- 20 
lei ( rândurile 1 – 8 cu 106 locuri)

2. Bilet de intrare 1 persoană /spectacol -15 
lei ( rândurile 9 – 18 cu 140 locuri)

3. Bilet de intrare 1 persoană/spectacol -10 lei 
( rândurile 19 – 21 cu 24 locuri, balcon 64 locuri).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Directorul Casei de Cultură 
şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Hue-
din.

Nr. 83/21.06.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii, a 

două amplasamente a câte 4 mp fi ecare, pentru 
amplasare chioşcuri vânzare presă.

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 21.06.2013.

Având în vedere adresa nr. 4528/14.06.2013, în-
aintată de SC Press Point Distribution SA, cu se-
diul in Bucureşti, şos. Nordului nr. 94F, sector 1, 
prin care solicită închirierea două spaţii in supra-
fata de 4 mp, în P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 , respectiv de 
4 mp , în P.ta Republicii nr.8 , în vederea amplasării 
a două constructii din termopan pentru desfasura-
rea activitatii de comert, respectiv vanzare presă, 
respectiv referatul nr. 4565/2013 înaintat de com-
partimentul de gospodarie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
4566/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protec-
tie, mediu şi turism la data de 17.06.2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă închirierea în condiţiile legii, 

prin licitatie publică, a unei suprafeţe de 4 mp, si-
tuată în P.ţa Victoriei nr. 6 – 8, în curtea Policlinicii 
Huedin, pentru amplasarea unui chioşc din termo-
pan – vânzare presă, a Caietului de Sarcini pentru 
organizarea licitaţiei privind închirierea spaţiului 
solicitat cf. anexei la prezentul proiect de hotărâre, 
şi a conţinutului Contactului de închiriere a spa-
ţiului cf. anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Se aprobă închirierea în condiţiile legii, 
prin licitaţie publică, a unei suprafete de 4 mp, în 
P.ţa Republicii nr. 8 , colţ cu str. Vlădeasa, teren si-
tuat pe trotuar lângă clădirea Hotelului Vladeasa,

pentru amplasarea unui chioşc din termopan – 
vânzare presă, a Caietului de Sarcini pentru orga-
nizarea licitaţiei privind închirierea spaţiului soli-
citat cf. anexei la prezentul proiect de hotărâre, şi a 
conţinutului Contactului de închiriere a spaţiului 
cf. anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
dărie comunala şi locativă din cadrul Primăriei 
Huedin.

Nr. 84/21.06.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea completării cu două noi con-

travenţii a art.16 din Hotărârea Consiliului Local 
nr. 90/2009

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 21.06.2013.

Având în vedere referatul nr. 4444/2013, înain-
tat de Serviciul Poliţia Locală din cadrul Primăriei 
Huedin, prin care solicită complectarea art.16 ( 
cap. 4 – Sancţiuni şi contravenţii), cu două noi con-
travenţii la Regulamentul pentru înfi inţarea, orga-

nizarea şi exploatarea spaţiilor destinate parcării 
auto în oraşul Huedin, aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local nr. 90/2009.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4547/2013 înaintat de primar şi avizat de Comisia 
de Administratie Publică, juridică de disciplină, 
muncă şi protecţie socială.

Luând în considerare prevederile art.36, alin.1,2 
, lit. d, alin.6, lit.a, pct. 19 şi 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modifi -
cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă complectarea art.16 din Regula-

mentul pentru înfi inţarea, organizarea şi exploata-
rea spaţiilor destinate parcării auto în oraşul Hue-
din, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 
90/2009, şi instituirea a 2 noi contravenţii, astfel:

- lit.f – staţionarea şi parcarea autovehicule-
lor în parcările de reşedinţă de domiciliu, fără a 
avea abonamente, sau fără a le avea afi şate la loc vi-
zibil pe parbrizul maşinii, la interior.

- lit.g – stationarea şi parcarea autovehicule-
lor în parcările destinate persoanelor cu handicap.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Poliţia Locala din cadrul 
Primăriei Huedin.

Nr. 85/21.06.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizarii profi tului pe anul 

2012, al SC Transim SA
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 21.06.2013.
Având în vedere adresa nr. 53/2013 înaintată de 

SC Transim SA Huedin, prin care solicită stabili-
rea modului de repartizare a profi tului în sumă de 
5.461 lei, aferent anului 2012, şi art.2 din Hotărâ-
rea Consiliului de Administraţie nr. 4/2013, re-
spectiv referatul nr.4637/2013 a Direcţiei Econo-
mice din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4638/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare şi agricul-
tură la şedinţa din data de 21.06.2013.

Luând în considerare prevederile art.1 din O.G 
nr. 64/2001, Ordinul M.F.P nr. 144/2005, privind 
aprobarea precizărilor pentru determinarea su-
melor care fac obiectul repartizării profi tului cf. 
O.G nr. 64/2001, respectiv art. 36 ,alin.2, lit.a, 
alin.3, lit.c, si art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Ad-
ministraţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă repartizarea profi tului pe anul 

2012, la SC Transim SA – Huedin, în sumă de 5.461 
lei astfel :

dividende 50% 2.731 lei
4. participarea salariaţilor la profi t 10% 546 

lei
5. rezerve 40% 2.184 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-

tărâri se încredinţează SC TRANSIM SA şi Direc-
tia Economică din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 86/21.06.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
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Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării unui ajutor de urgen-

ţă pentru familia Lakatos Eva, str. Lăutarilor nr. 19.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 21.06.2013.
Având în vedere cererea înregistrată sub 

nr.4142/30.05.2013, depusă de d.na Lakatos Eva, 
cu domiciliul în Oraşul Huedin, str. Lăutarilor nr. 
19, prin care solicită acordarea unui ajutor con-
stând în materiale de constructii pentru refacerea 
imobilului degradat, respectiv referatul 
nr.4573/2013 înaintat de Administrator Serviciul 
Ecologie şi nr. 4691/2013 înaintat de direcţia eco-
nomică din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4696/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare şi agri-
cultură la şedinţa din data de 21.06.2013.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 
lit.d, alin.6, lit.a pct.8, şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modifi -
cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea unui ajutor de urgenţă 

în cuantum de 1.800 lei, familiei Lakatos Eva str. 
Lăutarilor nr. 19, pentru procurarea unor materia-
le de construcţii necesare unor reparaţii la locuin-
ţa de domiciliu.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Directia Economică din ca-
drul Primăriei Huedin.

Nr. 87/21.06.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării unui ajutor de urgen-

ţă pentru familia Zahar Viorica str. Lăutarilor nr. 9
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 21.06.2013.
Având în vedere cererea înregistrată sub 

nr.4575/17.06.2013, depusă de d.na Zahar Viorica, 
cu domiciliul în Oraşul Huedin, str. Lăutarilor nr. 
9, prin care solicită acordarea unui ajutor constând 
în materiale de constructii pentru refacerea imo-
bilului degradat, respectiv referatul nr.4575/2013 
înaintat de Serviciul Ecologie respectiv referatul 
nr. 4692/2013 înaintat de direcţia economică din 
cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4697/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare şi agricul-
tură la şedinţa din data de 21.06.2013.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 
lit.d, alin.6, lit.a pct.8, şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modifi -
cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea unui ajutor de urgenţă 

în cuantum de 3.800 lei, familiei Zahar Viorica, str. 

Lăutarilor nr. 9, pentru procurarea de materiale de 
construcţii necesare unor reparaţii la locuinţa de 
domiciliu.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Directia Economică din ca-
drul Primăriei Huedin.

Nr. 88/21.06.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării unui ajutor de urgen-

ţă pentru familia d.nei Dani Vilma str. Fildului nr. 
63

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 21.06.2013.

Având în vedere cererea înregistrată sub 
nr.4141/30.05.2013, depusă de d.na Dani Vilma, cu 
domiciliul în Oraşul Huedin, str. Fildului nr. 63, 
prin care solicită acordarea unui ajutor constând 
în materiale de constructii pentru refacerea imo-
bilului degradat, şi referatul nr.4572/2013 înaintat 
de Serviciul Ecologie, respectiv referatul nr. 
4693/2013 înaintat de direcţia economică din ca-
drul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4698/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare şi agricul-
tură la şedinţa din data de 21.06.2013.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 
lit.d, alin.6, lit.a pct.8, şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modifi -
cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea unui ajutor de urgenţă 

în cuantum de 600 lei, familiei Dani Vilma, cu do-
miciliul în oraşul Huedin, str. Fildului nr. 63, pen-
tru procurarea de materiale de construcţii necesa-
re unor reparaţii la locuinţa de domiciliu.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Directia Economică din ca-
drul Primăriei Huedin.

Nr. 89/21.06.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării unui ajutor de urgen-

ţă pentru familia d.nei Tarkanyi Ildiko Elisabeta, 
str. Lautarilor nr. 22

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 21.06.2013.

Având în vedere cererea înregistrată sub 
nr.4218/04.06.2013, depusă de d.na Tarkanyi Eli-
sabeta, cu domiciliul în Oraşul Huedin, str. Lăuta-
rilor nr. 22, prin care solicită acordarea unui ajutor 
constând în materiale de constructii pentru refa-
cerea imobilului degradat, respectiv referatul nr. 
4574/2013 înaintat de Serviciul Ecologie, şi refe-
ratul nr. 4694/2013 înaintat de direcţia economică 

din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 

4699/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare şi agricul-
tură la şedinţa din data de 21.06.2013.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 
lit.d, alin.6, lit.a pct.8, şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modifi -
cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea unui ajutor de urgenţă 

în cuantum de 600 lei, familiei Tarkanyi Ildiko Eli-
sabeta, cu domiciliul în oraşul Huedin, str. Lăuta-
rilor nr. 22, pentru procurarea de materiale de con-
strucţii necesare unor reparaţii la locuinţa de do-
miciliu.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Directia Economică din ca-
drul Primăriei Huedin.

Nr. 90/21.06.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea inchirierii in conditiile legii , 

a unui spatiu in suprafata de 6 mp, amplasare tone-
ta de incgheţată

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 21.06.2013.

Având în vedere cererea nr. 120/20.06.2013, îna-
intată de SC PISA ICE DISTRIBUTION SRL , cu 
sediul în oraşul Huedin, str.Cîmpului nr. 24, prin 
care solicită închirierea unui spaţiu de 6 mp, pe str. 
Vladeasa , langa , în vederea amplasării unei tonete 
pentru vânzare înghetată, respectiv referatul 
nr.4695/2013 înaintat de compartimentul de gos-
podarie comunala si locativa din cadrul Primăriei 
Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
4700/2013 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
de urbanism la şedinţa din data de 21.06.2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă închirierea în condiţiile legii, 

prin licitaţie publică a unei suprafete de 6 mp, situ-
ată în str. Vladeasa nr. 1( lângă unitatea Cafe Bar), 
în vederea amplasării unei tonete pentru vânzare 
îngheţată.

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru orga-
nizarea licitatiei privind închirierea spaţiului soli-
citat la art.1, cf. anexei la prezentul proiect de hotă-
râre.

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.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
darie comunala si locativă din cadrul Primariei 
Huedin.

Nr. 91/21.06.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi:  3
Votat pentru:  12
Preşedinte de şedinţă,
Edveş Laura

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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