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În această ediţie puteţi citi:

SMURD Cluj împlineşte 
20 de ani de existenţă
Secretarul de stat în MAI, Raed Ara-

fat, a anunţat, sâmbătă 28 iunie, la Cluj 
că elicopterul SMURD care va deservi 
Regiunea Nord-Vest va deveni operaţi-
onal la sfârşitul lunii iulie.  Pagina 5.

Accidentul aviatic din 
Apuseni, analizat la 
primul congres de 

medicină de urgenţă 
Accidentul aviatic din ianuarie din 

Apuseni s-a afl at pe agenda de discuţii a 
primului Congres interdisciplinar de me-
dicină de urgenţă, care se defăşoară la 
Cluj, în perioada 26-28 iunie. Pagina 5

Cum va fi vremea 
în prima jumătate 

a lunii iulie?
Prognoză meteo: Vreme caldă, dar cu 

episoade de instabilitate. Pagina 8

Ministerul Educaţiei 
precizează

Subiectele la Limba română de la 
evaluarea naţională au fost realizate în 
concordanţă cu programa şcolară par-
cursă. Pagina 8

Vremea Bacalaureatului

Probleme scrise la examenul de bacalaureat 
încep luni 1 iulie cu proba la limba română. Pro-
bele scrise vor avea loc în perioada 30 iunie - 4 iu-
lie, iar rezultatele fi nale vor fi  afi şate în 11 iulie.

Examenul de bacalaureat din 2014 va fi  susţi-
nut la aceleaşi probe ca şi în anii precedenţi.

Calendarul examenului de bacalaureat și ce-
lelalte informații, în Pagina 4

Şofer fără permis, oprit de poliţişti după o urmărire 
de 20 de kilometri

Populaţia României a scăzut 
sub 20 milioane de locuitori

Poliţiştii clujeni au fost nevoiţi, joi 
19 iunie, să urmărească 20 de kilome-
tri un conducător auto care n-a oprit 
la semnalele lor şi în cazul căruia s-a 
dovedit ulterior că nu poseda permis 
de conducere.

„Poliţiştii rutieri din cadrul IPJ 
Cluj, Poliţia oraşului Huedin, care ac-
ţionau pe strada Horea, din oraşul 
Huedin, au efectuat semnale pentru a 

opri un conducător auto de 35 de ani, 
din judeţul Sălaj. Bărbatul a ignorat 
semnalele şi şi-a continuat drumul 
spre comuna Poieni. În acest context, 
echipajul de poliţie rutieră l-a urmă-
rit aproximativ 20 de kilometri, până 
în localitatea Bologa, unde l-au oprit 
şi l-au identifi cat. Poliţiştii au con-
statat în momentul efectuării contro-
lului că bărbatul nu deţine permis de 

conducere, iar autoturismul i-a fost 
încredinţat spre a fi  condus de un 
bărbat de 32 de ani, din judeţul Sălaj. 
Proprietarul autoturismului, care 
avea permisul suspendat, se afl a şi el 
în autovehicul, pe locul din dreapta”, 
se menţionează într-o informare a 
IPJ Cluj.

Ambele persoane sunt acum cerce-
tate penal.

Tot ceea ce trebuie să ştii despre examenul de Bacalaureat.
Când vor fi afişate rezultatele finale?

Populaţia rezidentă a României a 
scăzut la 1 ianuarie 2014 cu 0,4% faţă 
de 1 ianuarie anul trecut, coborând 
sub pragul de 20 milioane de locuitori, 
respectiv la 19,94 milioane de persoa-
ne, aproape 57% din locuitori având 
vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani.

Cauza principală a acestei scăderi 
o reprezintă sporul natural negativ de 
minus 70.812 de persoane, se arată 
într-un comunicat al Institutului Na-
ţional de Statistică (INS).

Din perspectiva structurii pe sexe, 
48,8% din populaţie este de sex mas-
culin, adică 9,73 milioane de persoa-
ne, situaţia similară cu cea de la înce-
putul lui 2013.

Comparaţiv cu 1 ianuarie 2013, 
numărul populaţiei a scăzut atât 
pentru persoanele de sex masculin, 
cât şi pentru cele de sex feminin, 
potrivit INS.
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ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Chel-

tuieli al SC Transim SA Huedin pe anul 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 25.06.2014.
Având în vedere adresa nr. 28/17.06.2014 înainta-

tă de SC Transim SA Huedin, înregistrată sub nr. 
4653/18.06.2014 prin care solicită aprobarea Buge-
tului de venituri şi Cheltuieli pe anul 2014, respec-
tiv referatul nr. 4716/19.06.2014, înaintat de Direcia 
economică din cadrul Primăriei Huedin, prin care 
propune spre aprobare bugetul de venituri şi chel-
tuieli pe anul 2014.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 4517/2014 
înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activi-
tăţi economice la şedinţa din data de 20.06.2014.

Luând în considerare prevederile O.U.G 79/2001 
privind întărirea disciplinei economico- fi nanciare 
respectiv art. 36 ,alin.2, lit.a, alin.3, lit.c, si art. 46 din 
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 

al SC ’Transim SA Huedin pe anul 2014, cf anexei la 
prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează SC Transim SA Huedin şi Di-
recţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 95/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării art. 1 din Hotărâ-

rea Consiliului Local nr. 88/30.05.2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 25.06.2014.
Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale de Regle-

mentare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Pu-
blice, Agenţia Teritorială Nord Vest nr. 212361 din 
11.06.2014, prin care se solicită modifi carea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 88/30.05.2014 prin care s-a apro-
bat formarea comisiei de evaluare privind Procedura 
privind organizarea, derularea şi atribuirea Contractu-
lui de delegare a gestiunii serviciului public de alimen-
tare cu energie termică al oraşului Huedin, în sesnul 
constituirii unei comisii formată dintr-un număr impar 
precum şi desemnarea unor membrii de rezervă.

Ţinând seama de H.C.L nr. 57 din 03.04.2014 pri-
vind rezilierea contractului de furnizare a energiei 
termice şi organizarea în condiţiile legii a licitatiei 
pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiu-
nii Serviciului Public de Alimentare cu Energie 
Termică şi asigurarea continuităţii Serviciului Pu-
blic de Termie al Oraşului Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
4749/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 

pentru activităţi economico – fi nanciare la şedinţa 
din data de 20.06.2014.

Raportat la prevederile Legii nr. 51 din 2006 Le-
gea serviciilor comunitare de utilitate publică, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, H.G nr. 717 
din 02.07.2008 privind aprobarea Procedurii-cadru 
privind organizarea, derularea şi atribuirea con-
tractelor de delegare a gestiunii serviciilor comuni-
tare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-ca-
dru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utili-
tăţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
Ordinul nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru al Serviciului public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi completările ul-
terioare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Ca-
ietului de sarcini-cadru al Serviciului public de ali-
mentare cu energie termică cu modifi cările şi com-
plectările ulterioare, respectiv referatul nr. 
4720/19.06.2014 înaintat de compartimentul de 
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primări-
ei Oraşului Huedin.

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, modi-
fi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modifi carea art. 1 din H.C.L nr. 

88/30.05.2014 prin care s-a aprobat formarea comi-
siei de evaluare privind procedura de organizare, 
derulare şi atribuirea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu ener-
gie termică al oraşului Huedin, în sensul constitui-
rii unei comisii formată dintr-un număr impar pre-
cum şi desemnarea unor membrii de rezervă, astfel:

A. Comisia de evaluare a ofertelor în derularea 
procedurii de licitaţie publică deschisă şi de negoci-
ere directă:

Czondi Eugen – resp. achiziţii publice membru
Pandrea Rodica – dir. economic  membru
Handraluca Mircea insp.comercial   membru
Danciu Florin cons.juridic   membru
Oros Iuliu – resp. U.A.T  membru
B. Se desemnează ca preşedinte al comisiei de 

evaluare a ofertelor în derularea procedurii de lici-
taţie publică deschisă şi de negociere directă dl. 
Czondi Eugen, şi secretar dl. Handraluca Mircea.

C. Se desemnează ca membrii de rezervă ai comi-
siei de evaluare al ofertelor în derularea procedurii 
de licitaţie publică deschisă şi de negociere directă:

Dezsi Norbet – consilier primar   membru
Tămaş Dorin – consilier primar   membru
Todea Zorica – contabilă   membru
Nistor Spiru – resp. Protectie Civilă membru
Sinko Zoltan – tehnician  membru
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-

râri se încredinţează Directia economică din cadrul 
Primăriei Huedin.

Nr. 96/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării art. 1 din Hotărâ-

rea Consiliului Local nr. 89/30.05.2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 25.06.2014.
Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale de Regle-

mentare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publi-
ce, Agenţia Teritorială Nord Vest nr. 212361 din 
11.06.2014, prin care se solicită modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 89/30.05.2014 prin care s-a aprobat 
Calendarul procedurii privind delegarea serviciului pu-
blic de alimentare cu energie termică al oraşului Huedin.

Ţinând seama de H.C.L nr. 57 din 03.04.2014 pri-
vind rezilierea contractului de furnizare a energiei 
termice şi organizarea în condiţiile legii, a licitatiei 
pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiu-
nii Serviciului Public de Alimentare cu Energie 
Termică şi asigurarea continuităţii Serviciului Pu-
blic de Termie al oraşului Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
4754/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedinţa 
din data de 20.06.2014.

Raportat la prevederile Legii nr. 51 din 2006 Legea 
serviciilor comunitare de utilitate publică, cu modifi -
cările şi completările ulterioare, H.G nr. 717 din 
02.07.2008 privind aprobarea Procedurii-cadru pri-
vind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor 
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de uti-
lităţi publice, a criteriilor de selecţie – cadru a oferte-
lor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi 
a Contractului-cadru de delegare a gestiunii servicii-
lor comunitare de utilităţi publice, Ordinul nr. 
91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului public de alimentare cu energie termică 
cu modifi cările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 
92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-ca-
dru al serviciului public de alimentare cu energie ter-
mică cu modifi cările şi complectările ulterioare, re-
spectiv referatul nr. 4720/19.06.2014 înaintat de 
compartimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

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 socie-
tatile 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 Adminis-
traţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modifi carea art.1 din Hotărârea 

Consiliului Local nr. 89/30.05.2014 prin care s-a 

Hotărârile Consiliului Local Huedin
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aprobat Calendarul procedurii privind delegarea 
serviciului public de alimentare cu energie termica 
al orasului Huedin, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Direcţia economică din cadrul 
Primăriei Huedin.
Nr. 97/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării Hotărârii Consi-

liului Local Huedin nr. 90/30.05.2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 25.06.2014.
Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale de Re-

glementare pentru Serviciile Comunitare de Utili-
tăţi Publice, Agenţia Teritorială Nord Vest nr. 
212361 din 11.06.2014, prin care se solicită modifi -
carea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/30.05.2014 
prin care s-a aprobat mandatarea Primarului oraşu-
lui Huedin pentru semnarea Contractului Cadru de 
Delegare a Serviciului Public de Alimentare cu 
Energie Termică al oraşului Huedin.

Ţinând seama de H.C.L nr. 57 din 03.04.2014 pri-
vind rezilierea contractului de furnizare a energiei 
termice şi organizarea în condiţiile legii a licitaţiei 
pentru atribuirea Contractului de Delegare a Gesti-
unii Serviciului Public de Alimentare cu Energie 
Termică şi asigurarea continuităţii Serviciului Pu-
blic de Termie al Oraşului Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
4755/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedinţa 
din data de 20.06.2014.

Raportat la prevederile Legii nr. 51 din 2006 Legea 
serviciilor comunitare de utilitate publică, cu modifi -
cările şi completările ulterioare, H.G nr. 717 din 
02.07.2008 privind aprobarea Procedurii-cadru pri-
vind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor 
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de uti-
lităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a oferte-
lor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi 
a Contractului-cadru de delegare a gestiunii servicii-
lor comunitare de utilităţi publice, Ordinul nr. 
91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului public de alimentare cu energie termică 
cu modifi cările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 
92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-ca-
dru al serviciului public de alimentare cu energie ter-
mică cu modifi cările şi completările ulterioare, re-
spectiv referatul nr. 4720/19.06.2014 înaintat de 
compartimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

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.

Ţinând seama de prevederile art. 38, 39 din pro-
cedura privind organizarea, derularea şi atribuirea 
Contractului de delegare a gestiunii Serviciului Pu-
blic de Alimentare cu Energie Termică şi asigurarea 
continuităţii Serviciului Public de Termie al Oraşu-
lui Huedin, aprobat prin H.C.L nr. 87/2014

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 socie-
tatile 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 Adminis-
traţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 

90/2014 privind mandatarea Primarului Orasului 
Huedin, pentru semnarea Contractului Cadru de 

Delegare a Serviciului Public de Alimentare cu 
Energie Termică al Oraşului Huedin.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Primarul Oraşului Huedin.
Nr. 98/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului pentru orga-

nizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de 
publicitate pe raza Oraşului Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 25.06.2014.

Analizând Referatul nr. 4094/26.05.2014 al com-
partimentului de urbanism, prin care se propune 
aprobarea Regulamentului privind organizarea, au-
torizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate 
pe raza oraşului Huedin;

Având în vedere că până la data 20.06.2014 s-a afl at în 
dezbatere publică Regulamentul privind organizarea, 
autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe 
raza oraşului Huedin şi nu au fost depuse amendamen-
te sau propuneri de completare sau modifi care.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
4748/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de urbanism la şedinta din data 20.06.2014.

Tinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 pri-
vind autorizarea lucrărilor de construcţii-republicată, 
ale Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modifi -
cările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 
571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor 
şi panourilor publicitare în zona drumurilor; ale Legii 
nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea 
pentru produsele din tutun, cu modifi cările şi comple-
tările ulterioare; ale Legii nr. 196/2003 privind preve-
nirea şi combaterea pornografi ei, cu modifi cările şi 
completările ulterioare; ale Ordinului nr. 268/2003 
pentru aprobarea Normelor privind defi nirea, descri-
erea şi prezentarea băuturilor spirtoase; ale Ordonan-
tei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, republicată, cu modifi cările şi comple-
tările ulterioare; ale Hotararii Guvernului nr. 955/2004 
pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organiza-
rea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare 
a domeniului public şi privat de interes local, aprobată 
cu modifi cări prin Legea nr. 3/2003;

Luând în conisderare prevederile art.36,alin.2, 
lit.d, alin.6, lit.a, pct.7, şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administratiei Publice Locale, modifi -
cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organiza-

rea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publi-
citate pe raza oraşului Huedin, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează compartimentul de urbanism 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 99/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării în chirie al aparta-

mentului ANL situat în oraşul Huedin, str. Aleea 1 
Mai, nr. 10, ap.4, d.nei Veconi Luminiţa

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 25.06.2014.

Urmare a prevederilor HG nr. 962/2011, art.15, 
alin.5, 6, 7, 8 şi ţinând seama de Hotărârea Consiliu-
lui Local nr. 92 din 30.05.2014 privind aprobarea lis-
tei solicitantilor cu privire la stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinte pen-
tru tineri, destinate închirierii, construite prin 
ANL, respectiv referatul nr. 4518/19.06.2014 înain-
tat de compartimentul de gospodarie comunala si 
locativa din cadrul primăriei Huedin, prin care soli-
cită repartizarea unui apartament ANL rămas va-
cant, în regim de închiriere, situat în Huedin, str. 
Aleea 1 Mai, nr. 10, ap.4.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
4729/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de administraţie publică la şedinţa din data de 
20.06.2014.

Luând în considerare prevederile art. 3,14, alin.1, 
2, 3 7, 8, art.15 alin.1,2,3,4, 5, 6 7, 8 din HG 962/2001 
privind aprobarea normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfi -
inţarea ANL , respectiv art.36, alin 1,2 , lit.d, 6, lit.a, 
pct. 17, 19 şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Admi-
nistratiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă repartizarea în chirie, aparta-

mentul ANL situat în oraşul Huedin, str. Aleea 1 
Mai, nr. 10, ap. 4, d.nei Veconi Luminiţa.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează compartimentul de godpoda-
rie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Oraşu-
lui Huedin.
Nr. 100/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordarii sumei de 1.145 lei 

d.lui Mureşan A Ciprian Eugen – reparaţii orgă
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 25.06.2014.
Având în vedere sesizarea înregistrată sub nr. 

4292/02.06.2014 înaintată de Mureşan Ciprian Eu-
gen, prin care solcicită achitarea sumei de 1145 lei 
cu documente justifi cative, reprezentand contrava-
loarea reparaţiei unui intrument muzical deteriorat 
în urma funcţionarii defectuoase a instalatiei elec-
trice cu ocazia manifestarilor cultural artistice de 
Zilele Huedinului, respectiv referatul nr. 88/2014 
inaintat de dl Traica Nicolae in calitatea de director 
al Casei de Cultura Huedin prin care solicită apro-
barea sumei de 1145 lei cf. Documentelor justifi cati-
ve pentru repararea instrumentului muzical.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
4759/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedinţa 
din data de 20.06.2014.

Ţinând seama de adresa nr. 9/20.06.2014 al SC 
Electric Line SRL Huedin privind identifi carea ca-
uzelor privind functionarea defectuoasă a instalati-
ei electrice folosita cu ocazia Zilelor Huedinului ca-
re a dus la deteriorarea partiala a instrumentului 
muzical mentionat anterior, respectiv referatul nr. 
4728/2014 inaintat de director economic privind 
plata reparatiei instrumentului muzical.

Luând în considerare prevederile art. 36 alin.2, 
lit. b alin.4, lit.a si art. 46 din Legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă acordarea sumei de 1.145 lei, con-

form facturii nr. 107315 FV / 13.06.2014 şi a bonului 
fi scal 008387/13.06.2014, reprezentand c/v repara-

Continuarea în pagina 6
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Tot ceea ce trebuie să ştii despre examenul 
de Bacalaureat. Când vor fi afişate rezultatele finale
Probleme scrise la exame-

nul de bacalaureat încep 
luni cu proba la limba româ-
nă. Probele scrise vor avea 
loc în perioada 30 iunie – 4 
iulie, iar rezultatele finale 
vor fi afişate în 11 iulie.

Examenul de bacalaureat 
din 2014 va fi susţinut la 
aceleaşi probe ca şi în anii 
precedenţi.

Potrivit calendarului pen-
tru examenul de bacalaureat, 
candidaţii susţin:

- în 10-12 iunie – proba de 
evaluare a competenţelor 
lingvistice de comunicare 
orală în limba română;

- în 11-13 iunie – proba de 
evaluare a competenţelor 
lingvistice de comunicare 
orală în limba maternă (pen-
tru elevii care au urmat studi-
ile liceale într-o limbă a mino-
rităţilor naţionale);

- în 16-20 iunie – proba de 
evaluare a competenţelor di-
gitale;

- în 23-27 iunie – proba de 
evaluare a competenţelor 
lingvistice într-o limbă de cir-
culaţie internaţională studia-
tă pe parcursul învăţământu-
lui liceal;

- în 30 iunie – probă scrisă 
la limba şi literatura română 
(comună pentru elevii de la 
toate fi lierele, profi lurile şi 
specializările);

- în 1 iulie – proba scrisă la 
limba şi literatura maternă 
(comună pentru elevii de la 
toate fi lierele, profi lurile şi 
specializările, care au urmat 
studiile liceale într-o limbă a 
minorităţilor naţionale);

- în 2 iulie – proba obliga-
torie profi lului şi specializă-
rii, respectiv: matematică – 
pentru profi lul real din fi liera 
teoretică, pentru toate profi -
lurile din fi liera tehnologică 
şi pentru profi lul militar şi 
profi lul pedagogic, speciali-
zarea învăţători-educatoare, 
din fi liera vocaţională; istorie 
– pentru profi lul umanist din 
fi liera teoretică şi pentru toa-
te profi lurile şi specializările 
din fi liera vocaţională;

- în 4 iulie – proba scrisă la 
alegere a profi lului şi speciali-
zării; candidaţii pot opta, în 
conformitate cu fi liera, profi -
lul şi specializarea urmate, 
pentru una dintre disciplinele 
cuprinse în următoarele două 
grupe: fi zică, chimie, biologie 
sau informatică (pentru profi -
lul real din fi liera teoretică, 
pentru profi lul tehnic şi profi -
lul resurse naturale şi protec-
ţia mediului din fi liera tehno-
logică şi pentru profi lul militar 
din fi liera vocaţională); geo-
grafi e, fi losofi e, logică şi argu-
mentare, economie, psihologie 

şi, după caz, sociologie (pentru 
profi lul umanist din fi liera teo-
retică, pentru profi lul servicii 
din fi liera tehnologică şi pen-
tru toate profi lurile şi speciali-
zările din fi liera vocaţională);

- în 7 iulie – afi şarea rezul-
tatelor (până la ora 12.00) şi 
depunerea contestaţiilor (în-
tre orele 12.00 şi 16.00); în 
8-10 iulie vor fi  soluţionate 
contestaţiile;

- în 11 iulie – vor fi  afi şate 
rezultatele fi nale la prima se-
siune a examenului de baca-
laureat.

A doua sesiune a examenu-
lui de bacalaureat din 2014 va 
avea loc în perioada 18-29 au-
gust, în 4 septembrie fi ind 
programată afi şarea rezulta-
telor fi nale.

La probele orale de limba 
română şi limba maternă, su-
biectele cuprind texte literare 
şi nonliterare şi trebuie să aibă 
un grad de complexitate care 
să permită tratarea lor integra-
lă în maximum 10-15 minute.

Candidaţii vor intra în sălile 
de examen la orele la care au 
fost programaţi. Aceştia vor ex-
trage câte un bilet şi vor primi 
hârtie ştampilată pentru cior-
nă. Pentru elaborarea răspun-
surilor se acordă fi ecărui can-
didat câte 15 minute, iar pentru 
susţinerea acestora în faţa co-
misiei, câte10-15 minute.

Rezultatele obţinute de 
candidaţi la probele orale nu 
se exprimă prin note sau prin 
califi cativ admis/respins, ci 
prin stabilirea nivelului de 
competenţă.

Cine poate susţine examenul 
de bacalaureat

Examenul de bacalaureat 
poate fi  susţinut de elevii care 
au absolvit liceul, indiferent 
de forma de învăţământ. Can-
didaţii pot fi  atât din seria cu-
rentă, respectiv elevii care au 
absolvit liceul în acest an, cât 
şi din seriile anterioare.

Candidaţii care au partici-

pat, dar nu au promovat exame-
nul în sesiunile de bacalaureat 
organizate începând din 2003, 
pot solicita recunoaşterea pro-
belor promovate anterior.

Examenul de bacalaureat 
poate fi  susţinut fără taxă de cel 
mult două ori. Candidaţii din 
promoţiile anterioare, care au 
susţinut de cel puţin două ori 
bacalaureatul şi care se prezin-
tă la toate probele examenului 
au plătit 230 de lei. În celelalte 
cazuri, suma plătită a fost stabi-
lită diferenţiat, în funcţie de 
numărul probelor pe care le va 
susţine candidatul.

Promovarea examenului 
de bacalaureat

Absolvenţii de liceu pro-
movează examenul de bacala-
ureat dacă îndeplinesc, cu-
mulativ, următoarele condiţii:

- au susţinut probele de 
evaluare a competenţelor;

- au susţinut toate probele 
scrise şi au obţinut cel puţin 
nota 5 la fi ecare dintre acestea;

- au obţinut cel puţin media 
6 la probele scrise.

Candidaţii care la una din-
tre probele de evaluare a com-
petenţelor lingvistice şi digi-
tale refuză să răspundă sau să 
rezolve subiectele propuse nu 
pot participa la probele scrise, 
întrucât se consideră că nu au 
susţinut probe orale.

Media notelor la probele scri-
se se calculează ca medie arit-
metică, cu două zecimale, fără 
rotunjire. Aceasta reprezintă 
media generală a candidatului la 
examenul de bacalaureat.

Candidaţii care copiază 
sunt eliminaţi din examen şi 
nu mai pot participa la urmă-
toarele două sesiuni ale baca-
laureatului.

Candidaţilor le este inter-
zis să intre în sălile de examen 
cu ghiozdane, rucsacuri, saco-
şe, poşete, acestea urmând să 
fi e lăsate în sala de depozitare 
a obiectelor personale, stabi-
lită de comisia de bacalaureat. 

Cei care refuză să lase aceste 
obiecte în sala stabilită de co-
misia de bacalaureat nu vor fi  
primiţi în examen.

De asemenea, candidaţii nu 
pot intra în sala de examen cu 
manuale, cărţi, dicţionare, cu-
legeri, formulare, memora-
toare, notiţe, însemnări, rezu-
mate, ciorne sau lucrări ale 
altor candidaţi, care ar putea 
fi  utilizate pentru rezolvarea 
subiectelor.

Aceştia nu pot avea asupra 
lor nici telefoane mobile, căşti 
audio, precum şi orice mijloc 
electronic de calcul ori de co-
municare, ce permite conec-
tarea la internet sau la reţele 
de socializare şi care ar putea 
fi  utilizate pentru rezolvarea 
subiectelor, pentru efectua-
rea calculelor, pentru comu-
nicare între candidaţi sau cu 
persoane din exterior.

Candidaţii care încalcă 
aceste reguli vor fi  eliminaţi 
din examen, indiferent dacă 
materialele sau obiectele in-
terzise au fost folosite sau nu şi 
indiferent dacă au fost intro-
duse de aceştia sau de alţi can-
didaţi, de cadre didactice din 
comisie sau de alte persoane.

Încălcarea acestor reguli va 
fi  considerată tentativă de fra-
udă, iar candidaţii respectivi 
nu mai pot participa la probe-
le următoare şi sunt declaraţi 
„eliminaţi din examen“, fără 
posibilitatea recunoaşterii, în 
sesiunile următoare, a notelor 
la probele promovate anterior 
eliminării, inclusiv a probelor 
de evaluare a competenţelor 
lingvistice şi digitale.

Aceşti candidaţi nu mai pot 
participa la următoarele două 
sesiuni ale examenului de ba-
calaureat.

Examenul, doar în sălile în care 
sunt camere video

Comisiile de bacalaureat 
judeţene, respectiv cea a mu-
nicipiului Bucureşti trebuie 
să se asigure că sunt camere 

de supraveghere video funcţi-
onale în toate sălile de exa-
men, în sălile în care se des-
carcă şi se multiplică subiec-
tele, precum şi în sălile în care 
se preiau, se evaluează şi se 
depozitează lucrările scrise.

Aceste comisii răspund 
pentru buna organizare şi 
desfăşurare a examenului de 
bacalaureat şi stabilesc com-
ponenţa comisiilor din cen-
trele de examen cu cel mult 48 
de ore înainte de începerea 
probelor scrise, prin tragere la 
sorţi, în şedinţă publică.

Cadrele didactice care fac 
parte din comisiile din centre-
le de examen şi de evaluare, in-
clusiv persoanele de contact 
sau informaticienii, sunt se-
lectate din alte unităţi şcolare 
decât cele din care provin can-
didaţii arondaţi centrelor.

Din comisiile de bacalaure-
at nu vor face parte persoane-
le care, în sesiunile anterioare 
ale examenelor naţionale, nu 
şi-au îndeplinit corespunză-
tor atribuţiile, care au săvârşit 
abateri şi au fost sancţionate.

Promovabilitatea exame-
nului de bacalaureat din 2013

Promovabilitatea în prima 
sesiune a examenului de ba-
calaureat din 2013 a fost de 
55,4% înaintea contestaţiilor 
şi de 56,4% după soluţionarea 
acestora. În prima sesiune au 
promovat examenul 99.056 de 
candidaţi. Medii de trecere au 
obţinut 63,1 la sută, respectiv 
87.197 de candidaţi din pro-
moţia 2012 – 2013, şi 31,7 la 
sută, respectiv 11.859, din 
promoţiile anterioare.

Pentru fi liera teoretică, 
procentul de promovare a fost 
de 83,62 la sută, pentru fi liera 
vocaţională – 72,96 la sută, iar 
pentru cea tehnologică – 37,32 
la sută.

În prima sesiune a bacalau-
reatului s-au înscris 188.842 
de candidaţi şi s-au prezentat 
175.513, dintre care 320 au 
fost eliminaţi pentru fraudă 
sau tentativă de fraudă.

Prima sesiune a bacalaurea-
tului din 2013 a fost marcată 
de anchete privind suspiciuni 
de fraudă, care au avut în cen-
tru situaţia de la Liceul „Dimi-
trie Bolintineanu” din Capita-
lă. În ancheta legată de bacala-
ureatul de la Liceul „Bolinti-
neanu”, directoarea liceului a 
fost demisă şi ulterior trimisă 
în judecată, comisia de exa-
men a şcolii a fost schimbată, 
iar profesorii supraveghetori 
şi zeci de elevi au fost audiaţi.

Peste zece anchete privind 
cazuri de fraudă la bacalaure-
atul din 2013 au fost declan-
şate în Bucureşti, Constanţa, 
Sibiu, Mehedinţi şi Timiş.



Accidentul aviatic din ia-
nuarie din Apuseni s-a afl at 
pe agenda de discuţii a pri-
mului Congres interdiscipli-
nar de medicină de urgenţă, 
care se defășoară la Cluj, în 
perioada 26-28 iunie.

Președintele congresului, 
Adela Golea, care este și me-
dicul șef al UPU-SMURD 
Cluj, a declarat, vineri, într-o 
conferinţă de presă, că o par-
te dintre workshopuri au 
fost infl uenţate de acciden-
tul aviatic.

„Este adevărat că ceea ce a 
orientat o parte din worksho-
puri poate că a fost eveni-
mentul din ianuarie. De ce? 
M-am orientat foarte mult pe 
workshopurile disciplinare 
și pe workshopuri de traumă 
și de comunicare”, a afi rmat 
Adela Golea.

Aceasta a mai spus că in-
clusiv un oaspete din Germa-
nia va susţine un workshop 
pe partea de comunicare.

„Sub egida directorului 
Centrului de simulare din 
Munchen, pentru comunicare 
între echipe chirurgicale, 
echipe de urgenţă și echipe 
medicale se va ţine o simulare 
complexă. Una va fi  pe tema 
de traumă, cealaltă pe o altă 
temă de actualitate, anume 
sindromul coronarian acut. 
Această simulară nu va fi  axa-
tă pe abilităţi practice, cum 
facem un EKG, cum îl inter-
pretăm etc, ci pur și simplu 
cum comunicăm din prespital 
cu spitalul, din urgenţă cu sec-
ţia de cardiologie și de catete-
rism sau din urgenţă cu secţii-
le chirurgicale care trebuie să 
preia pacientul. Pentru că aici 

trebuie să existe niște proto-
coale clare, să nu se piardă 
timp”, a punctat Adela Golea.

Pe 20 ianuarie, un avion 
medical de mici dimensiuni, 
de tip BN 2, condus de pilotul 
Adrian Iovan, s-a prăbușit în-
tr-o pădure din munţii Apu-
seni. În urma accidentului 

Adrian Iovan și studenta Au-
relia Ion și-au pierdut viaţa, 
iar ceilalţi cinci ocupanţi ai 
avionului au fost răniţi.

Prima ediţie a Congresului 
interdisciplinar de medicină 
de urgenţă reunește 488 de 
participanţi din ţară și străi-
nătate și 62 de traineri, din-

tre care 12 sunt din Europa și 
unul din SUA. De asemenea, 
participă 88 de studenţi.

Congresul este organizat 
sub egida UMF Cluj, iar Ade-
la Golea spune că e și un mo-
ment aniversar, pentru că se 
împlinesc 20 de ani de când 
SMURD funcţionează la Cluj.
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SMURD Cluj împlineşte 20 de ani de existenţă
Secretarul de stat în MAI, 

Raed Arafat, a anunţat, 
sâmbătă la Cluj că elicopte-
rul SMURD care va deservi 
Regiunea Nord-Vest va de-
veni operaţional la sfârşitul 
lunii iulie.

Raed Arafat a declarat, la 
aniversarea a 20 de ani de la 
înfi inţarea SMURD Cluj, că 
elicopterul pentru Regiunea 
Nord-Vest a costat 5,3 milioa-
ne de euro şi a fost cumpărat 
din fonduri europene.

„Noi nu tăiem cu cuţitul zo-
nele unde vor deservi şi să 
spunem asta e zona, normal el 
va fi  complementar cu elico-
petrul de la Mureş şi cu eli-
copterul de la Arad. Asta ce 
înseamnă? Dacă am o inter-
venţie şi un elicopter e ocu-
pat, pot să trimit celălalt”, a 
declarat Raed Arafat.

Baza de decolare-aterizare 
a elicopterului SMURD va fi  
la Zalău din motive pur orga-
nizatorice, a explicat secreta-
rul de stat, deoarece altfel aria 
pe care o va deservi acesta 
s-ar fi  suprapus cu cea a eli-
copterului coordonat de 
SMURD Mureş.

„Dacă îl aducem la aeropor-
tul din Cluj anihilăm jumătate 
din zona de intervenţie a Mu-
reşului şi atunci l-am îndepăr-
tat un pic”, a mai spus Arafat.

Raed Arafat a recunoscut 
că în sistemul de primiri ur-
genţe şi SMURD există un de-
fi cit de personal şi a spus că ar 
mai fi  nevoie de sute de me-
dici la nivel naţional, el făcând 
apel la rezidenţi „să se înrole-
ze în UPU ca să poată lucra şi 
acolo şi la SMURD”.

SMURD a înregistrat, în 
primul trimestru al acestui 
an, cu 16% mai multe apeluri 
decât în aceeaşi perioadă a 
anului trecut, a declarat se-

cretarul de stat în MAI Raed 
Arafat, la ceremonia de ani-
versare a 20 de ani de la înfi in-
ţarea SMURD Cluj.

„Vreau să vă dau câteva ci-
fre din care să vedeţi cum a 
evoluat acest lucru: dacă 
acum trei ani, pe zi, SMURD 
avea 400-500 de intervenţii 
pe ţară, astăzi deja sunt foarte 
multe zilele în care depăşim 
1.000 – 1.050 de cazuri. Şi nu-
mărul creşte. Numai pe pri-

mul trimestru al acestui an 
creşterea este de 16% faţă de 
primul trimestru al anului 
trecut”, a spus Raed Arafat.

El a afi rmat că SMURD 
Cluj este, după 20 de ani de 
funcţionare, un model pentru 
medicina de urgenţă.

Raed Arafat a făcut referire 
şi la un moment difi cil din is-
toria SMURD Cluj, petrecut 
în urmă cu câţiva ani, când in-
frastructura era atât de înve-

chită încât aproape că medicii 
nu se mai puteau baza pe ea.

„La un moment dat, inclu-
siv aspectele politice au fost 
lăsate la o parte şi autorităţile, 
Primăria, Consiliul Judeţean, 
toţi s-au implicat într-un mo-
ment de cotitură care era 
foarte important acum câţiva 
ani şi au decis să achiziţione-
ze echipamentele pentru ca 
SMURD-ul să poată merge 
mai departe. Ajungând în-

tr-un impas, avea doar maşini 
primite din donaţii, învechite, 
care nu se mai puteau folosi.

Şi atunci am văzut cum, în-
tr-adevăr, o comunitate, îm-
preună cu cei care lucrează în 
cadrul SMURD-ului, să facă o 
schimbare totală şi o relansare 
a sistemului, să vedem un 
SMURD cu multe echipaje, cu 
oameni experimentaţi, care 
funcţionează în serviciul omu-
lui de rând”, a adăugat Arafat.

El a urat echipei SMURD 
Cluj să fi e mereu pregătită şi 
să nu-şi piardă voluntarii care 
au ajutat atât de mult la func-
ţionarea unităţii.

Raed Arafat a înfi inţat, în 
1991, la Târgu Mureş, prima 
unitate SMURD din Româ-
nia, deşi prima sa opţiune a 
fost Clujul, loc la care a renun-
ţat din cauza unui context ne-
favorabil ideii, care a existat la 
acel moment.

La evenimentul de sâmbătă 
au mai participat medical ne-
urolog Ştefan Florian, şeful 
Clinicii de Neurochirurgie, 
medicul coordonator al 
SMURD Cluj, Cristian Ursu, 
medicul-şef al UPU SMURD 
Cluj, Adela Golea, generalul 
Vasile Şomlea, fostul inspec-
tor şef al ISU Cluj, care era şef 
de Stat Major pe vremea înfi -
inţării SMURD Cluj, rectorul 
UMF, Alexandru Irimie, pre-
fectul Clujului, Gheorghe 
Vuşcan, primarul Emil Boc, 
Andrei Andreicuţ, mitropoli-
tul Clujului, şi Florentin Cri-
hălmeanu, episcopul gre-
co-catolic de Cluj-Gherla. 
Totodată, a fost prezentă şi 
Ziana Motora, medicul rezi-
dent care a ajuns prima la vic-
timele accidentului aviatic 
din Munţii Apuseni din ianu-
arie 2014, în care au murit pi-
lotul Adrian Iovan şi Aura Ion.

Accidentul aviatic din Apuseni, analizat la primul congres interdisciplinar de medicină de urgenţă
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ţiei instrumentului muzical – Orgă, deţinut de dl. 
Mureşan A Ciprian Eugen, cu domiciliul în oraşul 
Huedin, str. A.Iancu , nr. 3, bl. A3, Ap.7, deteriorat din 
cauza instalaţiei electrice defecte cu ocazia mani-
festarilor culturale organizate de Zilele Huedinului, 
în perioada 30.05.2014 – 01.06.2014.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Directia economică din cadrul 
Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 101/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformării postului de asis-

tent medical principal PL în post de asistent medical 
PL din cadrul Secţiei Pediatrie şi scoaterea postului 
la concurs, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 25.06.2014.

Având în vedere adresa nr. 2561/19.06.2014 îna-
intată de Spitalul Orăşenesc Huedin şi înregistrată 
la noi sub nr. 4521/19.06.2014, prin care solicită 
aprobarea transformarii postului de asistent medi-
cal principal PL (Postliceal) in post de asistent me-
dical PL din cadrul Sectiei Pediatrie si scoaterea 
postului la concurs,( poz. 91 din Statul de Functii), 
Scoaterea la concurs a postului de asistent medical 
PL pe perioada determinata, din cadrul Sectiei Pe-
diatrie (poz. 94 din Statul de Functii), art.3 din Hot. 
CA, Transformarea postului de asistent medical 
principal PL (Postliceal) in asistent medical S (stu-
dii superioare) din cadrul Sectiei Medicina Interna 
si scoaterea postului la concurs. Postul este cu nor-
ma intreaga pe perioada nedeterminata, (poz. 11 din 
Statul de Functii), Art.4 si Art.5 din Hotararea Con-
siliului de Administratie nr. 8/ 19.06.2014, respectiv 
referatul nr. 4723/19.06.2014 inaintat de Direcţia 
economica din cadrul Primariei Huedin.

Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4725/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de sănătate la şedinţa din data de 20.06.2014.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, 
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sa-
nitare Publice pentru care se transferă Managenen-
tul 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 modifi cată 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 compe-
tenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice că-
tre Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordi-
nul 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 ca-
tă cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă transformarea postului de asis-

tent medical principal PL (Postliceal) în post de 
asistent medical PL din cadrul Secţiei Pediatrie şi 
scoaterea postului la concurs,( poz. 91 din Statul de 
Functii ) în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin şi 
Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului 
Huedin.
Nr. 102/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la concurs a postului 

de asistent medical PL pe perioada determinata, din 
cadrul Sectiei Pediatrie (poz. 94 din Statul de Func-
tii) in cadrul Spitalului Orasenesc Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 25.06.2014.

Având în vedere adresa nr. 2561/19.06.2014 înainta-
tă de Spitalul Orăşenesc Huedin şi înregistrată la noi 
sub nr. 4521/19.06.2014, prin care solicită aprobarea 
transformarii postului de asistent medical principal 
PL (Postliceal) in post de asistent medical PL din ca-
drul Sectiei Pediatrie si scoaterea postului la concurs,( 
poz. 91 din Statul de Functii), Scoaterea la concurs a 
postului de asistent medical PL pe perioada determi-
nata, din cadrul Sectiei Pediatrie (poz. 94 din Statul de 
Functii), art.3 din Hot. CA, Transformarea postului de 
asistent medical principal PL (Postliceal) in asistent 
medical S (studii superioare) din cadrul Sectiei Medi-
cina Interna si scoaterea postului la concurs. Postul 
este cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, 
(poz. 11 din Statul de Functii), Art.4 si Art.5 din Hota-
rarea Consiliului de Administratie nr. 8/ 19.06.2014, 
respectiv referatul nr. 4723/19.06.2014 inaintat de Di-
recţia economica din cadrul Primariei Huedin.

Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4725/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de sănătate la şedinţa din data de 20.06.2014.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, pozi-
ţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare 
Publice pentru care se transferă Managenentul Asis-
tentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010, 
pentru aprobarea Protocolului de predare – preluare în 
vederea transferului Managementului Asistentei Me-
dicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174, alin.4,5, 
art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind reforma în dome-
niul 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 
ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Admi-
nistraţiei 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 al postului 

de asistent medical PL pe perioada determinată, din 
cadrul Secţiei Pediatrie (poz. 94 din Statul de Func-
ţii) în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin şi Direc-
ţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 103/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformării postului de asis-

tent medical principal PL (Postliceal) în asistent me-
dical S (studii superioare) din cadrul Sectiei Medicina 
Internă şi scoaterea postului la concurs, pe perioada 
nedeterminată în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 25.06.2014.

Având în vedere adresa nr. 2561/19.06.2014 înainta-
tă de Spitalul Orăşenesc Huedin şi înregistrată la noi 
sub nr. 4521/19.06.2014, prin care solicită aprobarea 
transformarii postului de asistent medical principal 
PL (Postliceal) in post de asistent medical PL din ca-
drul Sectiei Pediatrie si scoaterea postului la concurs,( 
poz. 91 din Statul de Functii), Scoaterea la concurs a 
postului de asistent medical PL pe perioada determi-

nata, din cadrul Sectiei Pediatrie (poz. 94 din Statul de 
Functii), art.3 din Hot. CA, Transformarea postului de 
asistent medical principal PL (Postliceal) in asistent 
medical S (studii superioare) din cadrul Sectiei Medi-
cina Interna si scoaterea postului la concurs. Postul 
este cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, 
(poz. 11 din Statul de Functii), Art.4 si Art.5 din Hota-
rarea Consiliului de Administratie nr. 8/ 19.06.2014, 
respectiv referatul nr. 4723/19.06.2014 inaintat de Di-
recţia economica din cadrul Primariei Huedin.

Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4725/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de sănătate la şedinţa din data de 20.06.2014.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, pozi-
ţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare 
Publice pentru care se transferă Managenentul Asis-
tentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010, 
pentru aprobarea Protocolului de predare – preluare în 
vederea transferului Managementului Asistentei Me-
dicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174, alin.4,5, 
art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind reforma în dome-
niul 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 
ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Admi-
nistraţiei 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 transformarea postului de asis-

tent medical principal PL (Postliceal) in asistent me-
dical S (studii superioare) din cadrul Sectiei Medici-
na Interna si scoaterea postului la concurs(pozitia nr. 
11 din Statul de Functii), pe perioada nedeterminată, 
în cadrul Spitalului Orasenesc Huedin.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin şi Direc-
ţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 104/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformării postului de ki-

netoterapeut în post de fi ziokinetoterapeut din ca-
drul Laboratorului de Medicină Fizică şi Balneolo-
gie, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 25.06.2014.

Având în vedere adresa nr. 2562/19.06.2014 înain-
tată de Spitalul Orăşenesc Huedin şi înregistrată la noi 
sub nr. 4722/19.06.2014, prin care solicită aprobarea 
transformarii postului de kinetoterapeut în post de fi -
ziokinetoterapeut din cadrul Laboratorului de Medi-
cina Fizica si Balneologie, (pozitia 196 din Statul de 
Functii), art.6 din Hotararea Consiliului de Adminis-
tratie, respectiv referatul nr. 4724/19.06.2014 inaintat 
de Directia economica din cadrul Primariei Huedin .

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4726/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de sănătate la şedinţa din data de 20.06.2014.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, 
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sa-
nitare Publice pentru care se transferă Managenen-
tul 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 modifi cată 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 compe-
tenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice că-
tre Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordi-
nul M.S nr. 916/2006, 1500/2009,1224/2010art. 36, 
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alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modifi ca-
tă cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă transformarea postului de kine-

toterapeut în post de fi ziokinetoterapeut din cadrul 
Laboratorului de Medicină Fizică şi Balneologie, 
(poziţia 196 din Statul de Funcţii),în cadrul Spitalu-
lui Orăşenesc Huedin.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin şi 
Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului 
Huedin.
Nr. 105/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării Hotărârii Consi-

liului Local nr. 83/30.05.2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 25.06.2014.
Urmare adresei Agenţiei Naţionale de Reglemen-

tare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Pu-
blice, Agenţia Teritorială Nord Vest, nr. 212361 din 
11.06.2014 prin care se aduc unele observaţii cu pri-
vire la procesul de delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu energie termică în oraşul Huedin, şi 
ţinând seama de referatul nr. 4847/25.06.2014 îna-
intat de compartimentul de gospodărie comunală şi 
locativă din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, prin 
care solicită aprobarea modifi cării Hotărârii Consi-
liului Local nr. 83 din 30.05.2014 privind Contractul 
Cadru de Delegare a Serviciului Public de Alimen-
tare cu Energie Termica al Orasului Huedin.

Ţinând seama de H.C.L nr. 57 din 03.04.2014 pri-
vind rezilierea contractului de furnizare a energiei 
termice si organizarea in conditiile legii a licitatiei 
pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiu-
nii Serviciului Public de Alimentare cu Energie 
Termica si asigurarea continuitatii Serviciului Pu-
blic de Termie al Orasului Huedin.

Raportat la prevederile Legii nr. 51 din 2006 Le-
gea serviciilor comunitare de utilitate publica, cu 
modifi carile si completarile ulterioare, HG nr. 717 
din 02.07.2008 privind aprobarea Procedurii-cadru 
privind organizarea, derularea si atribuirea con-
tractelor de delegare a gestiunii serviciilor comuni-
tare de utilitati publice, a criteriilor dee selectie-ca-
dru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utili-
tati publice si a Contractului-cadru de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, 
Ordinul nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru al serviciului public de alimentare cu 
energie termică cu modifi carile si complectarile ul-
terioare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Ca-
ietului de sarcini-cadru al serviciului public de ali-
mentare cu energie termică cu modifi carile si com-
plectarile ulterioare, respectiv referatul nr. 
4720/19.06.2014 inaintat de compartimentul de 
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primări-
ei Oraşului Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
4851/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedinţa 
din data de 25.06.2014.

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, modi-
fi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se modifi că Hotărârea Consiliului Local nr. 

83 din 30.05.2014 şi se aprobă Studiul de Oportuni-
tate al delegării Serviciului Public de Transport, 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Termice în Sis-
tem Centralizat în oraşul Huedin, cf. anexei la pre-
zenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează compartimentul de gospodă-
rie comunală şi locativă şi directia economica din 
cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 106/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării Hotărârii Consi-

liului Local nr. 86/30.05.2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 25.06.2014.
Primarul Orasului Huedin, Dr. Mircea Moroşan 

investit în această funcţie prin sent.civ. nr. 231/2012, 
a Judecătoriei Huedin.

Urmare adresei Agenţiei Naţionale de Reglemen-
tare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Pu-
blice, Agenţia Teritorială Nord Vest, nr. 212361 din 
11.06.2014 prin care se aduc unele observaţii cu pri-
vire la procesul de delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu energie termică în oraşul Huedin, şi 
ţinând seama de referatul nr. 4847/25.06.2014 îna-
intat de compartimentul de gospodărie comunală şi 
locativă din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, prin 
care solicită aprobarea modifi cării Hotărârii Consi-
liului Local nr. 86 din 30.05.2014 privind Contractul 
Cadru de Delegare a Serviciului Public de Alimen-
tare cu Energie Termica al Orasului Huedin.

Ţinând seama de H.C.L nr. 57 din 03.04.2014 pri-
vind rezilierea contractului de furnizare a energiei 
termice si organizarea in conditiile legii a licitatiei 
pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiu-
nii Serviciului Public de Alimentare cu Energie 
Termica si asigurarea continuitatii Serviciului Pu-
blic de Termie al Orasului Huedin.

Raportat la prevederile Legii nr. 51 din 2006 Le-
gea serviciilor comunitare de utilitate publica, cu 
modifi carile si completarile ulterioare, HG nr. 717 
din 02.07.2008 privind aprobarea Procedurii-cadru 
privind organizarea, derularea si atribuirea con-
tractelor de delegare a gestiunii serviciilor comuni-
tare de utilitati publice, a criteriilor dee selectie-ca-
dru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utili-
tati publice si a Contractului-cadru de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, 
Ordinul nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru al serviciului public de alimentare cu 
energie termică cu modifi carile si complectarile ul-
terioare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Ca-
ietului de sarcini-cadru al serviciului public de ali-
mentare cu energie termică cu modifi carile si com-
plectarile ulterioare, respectiv referatul nr. 
4720/19.06.2014 inaintat de compartimentul de 
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primări-
ei Oraşului Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
4852/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedinţa 
din data de 25.06.2014.

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, modi-
fi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se modifi că Hotărârea Consiliului Local nr. 

86 din 30.05.2014 şi se aprobă Contractul Cadru de 
Delegare a Serviciului Public de Alimentare cu 
Energie Termică al Oraşului Huedin cf. anexei la 
prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează compartimentul de gospodă-
rie comunală şi locativă şi direcţia economică din 
cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 107/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:    1
Votat pentru :  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea în locul d.lui Primar Mircea 

Moroşan, a d.nei Viceprimar – Giurgiu Marinela 
pentru a semna în cadrul ceremoniei de parafare 
ofi cială a Inţelegerii de Colaborare între Oraşul Hu-
edin – Romania şi Comuna Tepe – Ungaria.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 25.06.2014.

Având în vedere necesitatea realizării obiective-
lor strategiei de dezvoltare economico- socială şi 
culturală a oraşului Huedin, prin extinderea colabo-
rării şi asocierii cu autorităţi publice locale din Eu-
ropa prin promovarea unor proiecte şi programe de 
investiţii care să asigure integrarea în procesul de 
dezvoltare regională.

Tinând seama de scrisoarea de intenţie înregis-
trată sub nr. 66142013 , transmisă de ofi cialitătile 
din comuna Tepe – Ungaria, privind stabilirea unor 
legături de înfrăţire între oraşul Huedin şi comuna 
Tepe – Ungaria, prin semnarea unei Inţelegeri de 
Colaborare care să stabilească caracteristicile ge-
nerale ale unei colaborări viitoare.

Luând în considerare Avizul conform , favoral în-
cheierii documentului de cooperare al Ministerului 
Afacerilor Externe prin adresa nr. H2-1/4278/2013.

Avand în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 
139/2013, prin care s-a aprobat Inţelegerea de Cola-
borare între Oraşul Huedin – Romania şi Comuna 
TEPE – Ungaria şi ţinând seama de necesitatea de-
semnării d.nei Viceprimar Giurgiu Marinela pentru 
semnarea ofi cială a Înţelegerii de Colaborare.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4802/2014 înaintat de primar ş iavizat de comisia 
de cultură la şedinţa din data de 25.06.2014.

Luînd în considerare prevederile art. 41 din Le-
gea nr. 590/2003, privind tratatele, art. 14, 15, 16 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
modifi cată cu Legea nr. 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă desemnarea în locul d.lui Primar 

Mircea Moroşan, a d.nei Viceprimar – Giurgiu Ma-
rinela, pentru a semna în cadrul ceremoniei de pa-
rafare ofi cială a Inţelegerii de Colaborare între Ora-
şul Huedin – Romania şi Comuna Tepe – Ungaria.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează viceprimarul orasului Huedin.
Nr. 108/25.06.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi:     1
Votat pentru :  13
Consilier care nu a votat: 1
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan
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Prognoză meteo: Vreme caldă, dar cu episoade 
de instabilitate, în prima jumătate a lunii iulie

MEN: Subiectele la Limba română de la evaluarea naţională 
au fost realizate în concordanţă cu programa şcolară parcursă

Regimul termic va conti-
nua să fi e unul instabil în ur-
mătoarele două săptămâni, la 
nivelul tuturor regiunilor, cu 
episoade de averse în special 
în intervalul 7-9 iulie, dar şi 
în zilele premergătoare, arată 
prognoza Administraţiei Na-
ţionale de Meteorologie 
(ANM), valabilă pentru ur-
mătoarele două săptămâni.

Conform Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie 
(ANM), în Banat, în ultima zi a 
lunii iunie vor fi  temperaturi 
maxime de până la 31 de grade, 
dar luna iulie va debuta cu o ră-
cire a vremii, iar maximele vor 
scădea cu aproximativ 5 grade. 
După această dată şi până la 
sfârşitul primei săptămâni 
tendinţa generală a regimului 
termic va fi  de creştere şi se va 
ajunge la o medie a temperatu-
rilor maxime de 30 de grade. În 
cea de-a doua săptămână, me-
diile maximelor vor oscila în-
tre 28 şi 30 de grade. Valorile 
termice nocturne vor avea o 
evoluţie asemănătoare. Cele 
mai reci dimineţi vor fi  în jurul 
datei de 2 iulie, când se vor 
atinge şi minime de doar 11 
grade, iar dimineţile cele mai 
calde vor fi  între 6 şi 9 iulie, 
când mediile vor fi  în jur de 16 
grade. Probabilitatea pentru 
averse va fi  mai mare la înce-
putul intervalului, în jurul da-
tei de 3 iulie, dar şi în interva-
lul 6-9 iulie.

În Crişana, luna iunie se 
încheie cu vreme călduroasă 
şi temperaturi de până la 32 

de grade, dar în prima zi din 
iulie vremea se va răci şi nu 
se vor mai depăşi 25 de grade. 
Până la sfârşitul primei săp-
tămâni tendinţa generală a 
temperaturilor va fi  de creş-
tere, iar media maximelor va 
ajunge din nou în jur de 30 de 
grade. În a doua săptămână 
de prognoză, valorile termice 
vor fi  apropiate de normalul 
perioadei, iar mediile se vor 
situa între 28 şi 30 de grade. 
Media temperaturilor mini-
me va oscila în prima săptă-
mână între 12 grade, în dimi-
neaţa zilei de 2 iulie, şi 16 gra-
de, în data de 6 iulie. În cea 
de-a doua săptămână, mini-
mele termice nu vor mai avea 
variaţii semnifi cative, iar 
media pe regiune va fi  de 
15-16 grade. Averse se vor 
semnala pe arii extinse în zi-

lele de 30 iunie, 1 iulie, 3 iulie 
şi în intervalul 7 — 9 iulie. În 
rest, doar trecător vor fi  posi-
bile ploi de scurtă durată, în 
general slabe cantitativ.

Potrivit prognozei ANM, 
în Transilvania, pe parcursul 
primei săptămâni, media 
temperaturilor maxime se va 
situa între 22 de grade (în da-
ta de 1 iulie) şi 29 de grade (pe 
6 iulie). Ulterior, temperatu-
rile nu vor mai avea variaţii 
importante, iar în medie vor 
fi  cuprinse între 26 şi 28 de 
grade. Media valorilor termi-
ce nocturne va oscila între 10 
grade (în 2 şi 5 iulie) şi 14 gra-
de, la începutul săptămânii 
viitoare. Probabilitatea de 
ploaie va fi  redusă în data de 2 
iulie şi în perioada 4-6 iulie. 
În restul intervalului vor fi  
averse, pe arii mai extinse în 

30 iunie, 1 iulie, 3 iulie, dar şi 
în intervalul 7-9 iulie.

În Maramureş, luna iulie va 
debuta cu o scădere considera-
bilă a valorilor de temperatură. 
Mediile maximelor vor ajunge 
în jurul valorii de 21 de grade, 
iar ale minimelor la 11 grade. 
Din data de 2 iulie, însă, şi până 
în 6 iulie, temperaturile vor 
creşte. Media maximelor va 
ajunge la 29 de grade, iar a mi-
nimelor, până în jur de 15 gra-
de. Din 7 iulie şi până la sfârşi-
tul intervalului, valorile termi-
ce nu vor mai avea variaţii im-
portante. Vor fi  averse aproape 
în fi ecare zi, dar mai ales în zi-
lele de 30 iunie, 1 iulie, 3 iulie, 
dar şi în perioada 7-9 iulie.

Potrivit prognozei ANM, în 
zona Olteniei, până în ziua de 4 
iulie, media temperaturilor 
maxime la nivelul întregii regi-

uni va avea variaţii între 25 şi 
28 de grade, iar a minimelor 
între 13 şi 15 grade. În urmă-
toarele 3 zile, se va încălzi trep-
tat, astfel că, la sfârşitul primei 
săptămâni şi la începutul celei 
de-a doua, mediile maximelor 
vor atinge 29 de grade, iar cele 
ale minimelor vor urca spre 17 
grade. Din data de 8 iulie, vari-
aţiile termice vor fi  nesemnifi -
cative. Probabilitatea pentru 
averse va fi  mai mare în noap-
tea de 30 iunie spre 1 iulie 
(când vor putea fi  importante 
cantitativ), dar şi în zilele de 3, 
4, 8 şi 9 iulie.

La munte, în prima parte a 
intervalului, mediile tempera-
turilor maxime vor avea osci-
laţii de la 14 grade în data de 1 
iulie, până la 20 de grade în zi-
lele de 30 iunie, dar şi în 5 şi 6 
iulie. În a doua parte a interva-
lului, maximele vor fi  relativ 
constante, în jurul valorii de 
20 de grade. Minimele termice 
vor avea oscilaţii asemănătoa-
re. Cel mai rece va fi  în dimi-
neaţa zilei de 2 iulie, când vor fi  
medii de 6-7 grade, iar în dimi-
neţile cele mai calde se vor în-
registra în medie 11-12 grade. 
Vor fi  averse aproape în fi ecare 
zi, dar mai ales în zilele de 30 
iunie, 1 iulie, 3 iulie, dar şi în 
perioada 7-9 iulie.

Prognoza ANM, valabilă 
pentru perioada 30 iunie — 
13 iulie 2014, are la bază da-
tele provenite de la Centrul 
European pentru prognoze 
pe medie durată (ECMWF) 
din Reading, Anglia.

Subiectele la proba de Lim-
ba şi literatura română din ca-
drul evaluării naţionale, sesiu-
nea iunie, au fost realizate în 
concordanţă cu programa şco-
lară parcursă de elevi şi cu pre-
vederile metodologiei de exa-
men, a susţinut Ministerul 
Educaţiei Naţionale (MEN).

MEN precizează că în bare-
mul de la română este precizat 
încă de la început că se punctea-
ză oricare alte formulări/moda-
lităţi de rezolvare corectă a ce-
rinţelor, baremul permiţând co-
rectorilor să puncteze elevii 
pentru orice descriere corectă, 
în temă, a subiectelor tratate.

„Ca o menţiune specială, sub-
liniem că în barem este precizat 
încă de la început: «Se punctea-
ză oricare alte formulări/moda-
lităţi de rezolvare corectă a ce-
rinţelor» Cu alte cuvinte, bare-
mul a permis corectorilor să 

puncteze elevii pentru orice de-
scriere corectă, în temă, a su-
biectelor tratate”, a arătat MEN.

Reprezentanţii ministeru-
lui Educaţiei precizează că su-
biectele au avut un nivel de 
abordare mediu, aşa cum a de-
monstrat-o procentul ridicat 
de elevi care au obţinut medii 
peste 5 (73,1%).

„În plus, pe lângă pregătirea 
constantă de la clasă, susţinu-
tă de cadrele didactice, MEN a 
oferit elevilor modele de su-
biecte similare cu acelea pe ca-
re le-au avut de rezolvat, încă 
de la sfârşitul lunii octombrie 
2013, când au fost publicate pe 
site-ul subiecte2014.edu.ro. 
Prin simulările naţionale, la 
care au participat toţi elevii de 
clasa a VIII-a, MEN a avut ca 
obiectiv familiarizarea acesto-
ra cu situaţia de examen”, a 
precizat MEN.

Reprezentantul Federaţiei 
Naţionale a Asociaţiilor de Pă-
rinţi din Învăţământul Preuni-
versitar, Mihaela Gună, a de-
clarat luni că subiectele de la 
literatura română au fost „pe 
lângă programă”.

„Am date că s-a corectat dife-
rit. În unele zone s-a refăcut ba-

remul, în alte zone nu şi nu au 
fost luate în considerare toate 
răspunsurile posibile şi corecte. 
Evaluatorii nu au avut posibili-
tatea să depăşească ce era dat în 
barem. Cred că sunt mulţi copii 
defavorizaţi din acest punct de 
vedere. Baremul ar fi  trebuit fă-
cut de un profesor care predă la 

clasă astfel încât să ştie care ar 
putea fi  cunoştinţele pe care le 
putem cere unui absolvent de 
clasa a VIII-a”, a spus Gună.

Ea a afi rmat că marţi repre-
zentanţii FNAP-ÎP se vor în-
tâlni cu ministrul Educaţiei, 
Remus Pricopie, pentru a dis-
cuta despre acest subiect.


