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Mecanic auto, ospătar şi 
frizer, cele mai dorite 

calificări din 
învăţământul profesional

Peste 26.000 de elevi de clasa a VIII-
a s-au înscris, într-o primă etapă, în în-
văţământul profesional, cei mai mulţi 
optând pentru califi carea de mecanic 
auto (7.661), ospătar, vânzător în unităţi 
de alimentaţie (2.243), bucătar (1.326) 
şi frizer-coafor-manichiurist-pedi-
chiurist (1.165). Pagina 4.

Jumătate din maşinile 
second-hand la vânzare 
sunt din Germania; una 

din două are 
kilometrajul ajustat

Aproape 50% din maşinile second-
hand afl ate la vânzare în România provin 
din Germania, iar fără ajustări de kilo-
metraj preţurile nu ar fi  competitive pe 
piaţa locală, potrivit unei analize realiza-
te de site-ul de consultanţă auto Vezi-
CatFace.ro. Pagina 4

Tinere bucovinence din 
Cernăuţi la manifestările 

cultural-artistice 
prilejuite de Zilele 
Huedinului 2014

În perioada 30 mai – 2 iunie 2014, o 
delegaţie formată din trei tinere bucovi-
nence, membre a Studiolui de vocal-fol-
cloric „Perla” din cadrul Centrului Buco-
vinean de Artă pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ro-
mâneşti Cernăuţi, Ucraina Pagina 5

Copiii s-au întrecut 
în concursuri sportive la Zilele 
Huedinului „În Florar la Huedin”

În cadrul Zilelor Huedinului „În fl orar la Huedin”, 
Consiliul Local şi Primăria oraşului Huedin, în parte-
neriat cu Asociaţia Actived 2013 Huedin şi cu cadrele 
didactice, specializarea educaţie fi zică, a organizat, 
vineri 30 mai 2014, întreceri sportive cu caracter de 
masă pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial de la 

unităţile de învăţământ din oraş. Întrecerile, desfăşu-
rate la biciclete, alergări în saci şi cros, s-au bucurat 
de participarea a peste 200 de elevii. Vremea prielni-
că pentru activităţi sportive a adunat pe stadionul din 
Parcului tineretului din Huedin, pe lângă concurenţi, 
şi părinţi, bunici, colegi şi prieteni. Pagina 5

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
schimbă numărul de telefon pentru consumatori

Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor (ANPC) 
va schimba, începând cu data de 7 
iunie, numărul de telefon destinat 
consumatorilor, a anunţat, luni, 
Marius Dunca, preşedintele 
ANPC.

Preşedintele ANPC a anunţat, 
luni, într-o conferinţă de presă, că, 
începând cu data de 7 iunie, numărul 
destinat consumatorilor va fi  
021.9414 şi „pentru o perioadă” va 
putea fi  apelat gratuit. Motivul 
schimbării numărului este că, până 

acum, ANPC folosea un număr îm-
preună cu o asociaţie pentru protec-
ţia consumatorilor.

Până la data de 6 iunie, ora 
24.00, consumatorii vor putea 
apela vechiul număr 021 9551, cu 
tarif normal.
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ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii liniei de credit la 

SC Crişul Huedin SA, de la CEC Bank, pe o perioadă 
de 12 luni, menţinerea garanţiilor, împuternicirea 
A.G.A şi a directorului în acest sens

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Având în vedere adresa nr. 386/28.05.2014 înainta-
tă de SC Crişul Huedin SA, şi înregistrată sub nr. 
4172/28.05.2014, prin care solicită aprobarea prelun-
girii liniei de credit în suma de 110.000 lei de la CEC 
BANK – Sucursala Cluj, pe o perioada de 12 luni, re-
spectiv referatul nr. 4173/28.05.2014 înaintat de direc-
ţia economică din cadrul Primăriei Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
4174/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia eco-
nico – fi nanciara la şedinţa din data de 30.05.2014.

Luând în considerare prevederile cap. IV, art.13, 
lit.h din Statutul SC Crisul Huedin SA, modifi cat prin 
art.1 din H.C.L nr. 129/2012, art. 36, alin. 2, lit.a, alin.3, 
lit.c, si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei 
Publice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă prelungirea liniei de credit a SC Crişul 

Huedin SA, în sumă de 110.000 lei, contractată de la CEC 
Bank pe o perioada de 12 luni, şi menţinerea garanţiilor: 
activul – sediul societăţii, situat în Huedin, str. Băii nr.3, 
înscris în C.F 4336, nr.top. 99/2/2 şi 103/2, gaj pe contul 
curent, bilet la ordin, gaj asupra poliţei de asigurare.

Art.2. Se împuterniceşte A.G.A să ducă la îndeplini-
re prevederile art.1, din prezentul proiect de hotărâre, 
şi directorul SC Crişul Huedin SA, dl. Stângă Silviu, 
având domiciliul în oraşul Huedin, str. A.Iancu nr. 41, 
bl. SMA, ap.4, identifi cat cu CI, seria KX nr. 756885, 
pentru semnarea prelungirii liniei de credit.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează SC Crişul Huedin SA, şi Direc-
ţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 80/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de 

kinoterapeut 1/2 normă pe perioada nedeterminată, 
din cadrul Laboratorului de Recuperare Medicină Fizi-
că şi Balneologie, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Având în vedere adresa nr. 2016/13.05.2014 înaintată 
de Spitalul Orăşenesc Huedin, înregistrată sub nr. 
3821/14.05.2014, prin care solicită aprobarea scoaterii la 
concurs a postului de kinetoterapeut 1/2 normă pe peri-
oada nedeterminată, din cadrul Laboratorului de Recu-
perare Medicină Fizică şi Balneologie(poz. 196 din Statul 
de Funcţii), şi referatul nr. 4072/2014 înaintat de Direcţia 
economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
4073/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de sănătate, tineret la şedinţa din data de 26.05.2014.

Ţinând seama de prevederile H.G 849/2012 pri-
vind ocuparea posturilor vacante după data de 1 ia-
nuarie 2012 în cadrul unităţilor din sistemul sanitar.

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 a unui post 

de kinoterapeut 1/2 normă, pe perioada nedetermi-
nată, din cadrul Laboratorului de Recuperare Medi-
cină Fizică şi Balneologie(poz. 196 din Statul de 
Funcţii al Spitalului Orăşenesc Huedin).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin şi 
Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 81/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post 

de asistent medical pe perioadă nedeterminată, din 
cadrul secţiei de Medicină Internă al Spitalului 
Orăşenesc Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Având în vedere adresa nr. 2016/13.05.2014 îna-
intată de Spitalul Orăşenesc Huedin, înregistrată 
sub nr. 3821/14.05.2014, prin care solicită aproba-
rea scoaterii la concurs a postului de kinetoterapeut 
1/2 normă pe perioada nedeterminată, din cadrul 
Laboratorului de Recuperare Medicină Fizică şi 
Balneologie(poz. 196 din Statul de Funcţii), respec-
tiv scoaterea la concurs a postului de asistent medi-
cal pe perioada nedeterminată, din cadrul sectiei de 
medicină Internă(poz. 12 din Statul de Funcţii), şi 
referatul nr. 4072/2014 înaintat de Direcţia econo-
mică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
4073/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de sănătate, tineret la şedinţa din data de 26.05.2014.

Ţinând seama de prevederile H.G 849/2012 pri-
vind ocuparea posturilor vacante după data de 1 ia-
nuarie 2012 în cadrul unităţilor din sistemul sanitar.

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 a unui post 

de asistent medical pe perioadă nedeterminată, din 
cadrul secţiei de Medicină Internă (poz. 12 din Sta-
tul de Funcţii al Spitalului Orăşenesc Huedin).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin şi 
Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 82/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de Oportunitate al 

Delegării Serviciului Public de Transport, Distribu-
ţie şi Furnizare a Energiei Termice în Sistem Cen-
tralizat în Oraşul Huedin.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57 
din 03.04.2014, privind rezilierea contractului de 
furnizare a energiei termice şi organizarea în condi-
ţiile legii a licitaţiei pentru atribuirea Contractului de 
Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimenta-
re cu Energie Termică şi asigurarea continuităţii 
Serviciului Public de Termie al Oraşului Huedin.

Raportat la prevederile Legeii nr. 51 din 2006 Lgea 
serviciilor comunitare de utilitate publică, cu modifi că-
rile şi completările ulterioare, H.G nr. 717 din 02.07.2008 
privind aprobarea Procedurii-cadru privind organiza-
rea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a 
criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru 
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, Ordinul nr.91/2007 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru al Serviciului Public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi completările ulteri-
oare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului 
de sarcini-cadru al Serviciului public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi complectările ulteri-
oare, respectiv referatul nr. 4040/22.05.2014 înaintat 
de compartimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Hotărârile Consiliului Local Huedin
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Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 4093/2014 
înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi 
economico- fi nanciare la şedinţa din data de 26.05.2014.

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 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 Studiul de Oportunitate al Delegă-

rii Serviciului Public de Transport Distributie si Fur-
nizare a Energiei Termice in Sistem Centralizat in 
Orasul Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează SC Crişul Huedin SA şi Direc-
ţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 83/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public 

de Alimentare cu Energie Termică al Oraşului Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 30.05.2014.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57 

din 03.04.2014, privind rezilierea contractului de 
furnizare a energiei termice şi organizarea în condi-
ţiile legii a licitaţiei pentru atribuirea Contractului de 
Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimenta-
re cu Energie Termică şi asigurarea continuităţii 
Serviciului Public de Termie al Oraşului Huedin.

Raportat la prevederile Legeii nr. 51 din 2006 Lgea 
serviciilor comunitare de utilitate publică, cu modifi că-
rile şi completările ulterioare, H.G nr. 717 din 02.07.2008 
privind aprobarea Procedurii-cadru privind organiza-
rea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a 
criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru 
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, Ordinul nr.91/2007 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru al Serviciului Public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi completările ulteri-
oare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului 
de sarcini-cadru al Serviciului public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi complectările ulteri-
oare, respectiv referatul nr. 4040/22.05.2014 înaintat 
de compartimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 4093/2014 
înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi 
economico- fi nanciare la şedinţa din data de 26.05.2014.

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 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 Regulamentul Serviciului Public 

de Alimentare cu Energie Termică al Oraşului Hue-
din, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează SC Crişul Huedin SA şi Direc-
ţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 84/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Caietului de Sarcini al Servi-

ciului Public de Alimentare cu Energie Termică al 
Oraşului Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57 
din 03.04.2014, privind rezilierea contractului de 
furnizare a energiei termice şi organizarea în condi-
ţiile legii a licitaţiei pentru atribuirea Contractului de 
Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimenta-
re cu Energie Termică şi asigurarea continuităţii 
Serviciului Public de Termie al Oraşului Huedin.

Raportat la prevederile Legeii nr. 51 din 2006 Lgea 
serviciilor comunitare de utilitate publică, cu modifi că-
rile şi completările ulterioare, H.G nr. 717 din 02.07.2008 
privind aprobarea Procedurii-cadru privind organiza-
rea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a 
criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru 
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, Ordinul nr.91/2007 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru al Serviciului Public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi completările ulteri-
oare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului 
de sarcini-cadru al Serviciului public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi complectările ulteri-
oare, respectiv referatul nr. 4040/22.05.2014 înaintat 
de compartimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
4093/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare la şedinţa 
din data de 26.05.2014.

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 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 Caietul de Sarcini al Serviciului 

Public de Alimentare cu Energie Termică al Oraşu-
lui Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează SC Crişul Huedin SA şi Direc-
ţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 85/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului Cadru de Delega-

re a Serviciului Public de Alimentare cu Energie 
Termică al Oraşului Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57 
din 03.04.2014, privind rezilierea contractului de 
furnizare a energiei termice şi organizarea în condi-
ţiile legii a licitaţiei pentru atribuirea Contractului de 
Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimenta-
re cu Energie Termică şi asigurarea continuităţii 
Serviciului Public de Termie al Oraşului Huedin.

Raportat la prevederile Legeii nr. 51 din 2006 Lgea 
serviciilor comunitare de utilitate publică, cu modifi că-
rile şi completările ulterioare, H.G nr. 717 din 02.07.2008 
privind aprobarea Procedurii-cadru privind organiza-
rea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a 
criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru 
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, Ordinul nr.91/2007 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru al Serviciului Public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi completările ulteri-
oare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului 
de sarcini-cadru al Serviciului public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi complectările ulteri-
oare, respectiv referatul nr. 4040/22.05.2014 înaintat 
de compartimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
4093/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare, la şedinţa 
din data de 26.05.2014.

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 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 Contractul Cadru de Delegare a Ser-

viciului Public de Alimentare cu Energie Termică al 
Orasului Huedin , conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează SC Crişul Huedin SA şi Direc-
ţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 86/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procedurii privind organiza-

rea, derularea şi atribuirea contractului de delegare 
a gestiunii serviciului public de alimentare cu ener-
gie termică al Oraşului Huedin.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57 
din 03.04.2014, privind rezilierea contractului de fur-
nizare a energiei termice şi organizarea în condiţiile 
legii a licitaţiei pentru atribuirea Contractului de Dele-
gare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu 
Energie Termică şi asigurarea continuităţii Serviciu-
lui Public de Termie al Oraşului Huedin.

Raportat la prevederile Legeii nr. 51 din 2006 Lgea 
serviciilor comunitare de utilitate publică, cu modifi că-
rile şi completările ulterioare, H.G nr. 717 din 02.07.2008 
privind aprobarea Procedurii-cadru privind organiza-
rea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a 
criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru 

Continuarea în pagina 6
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Aproape 50% din maşinile se-
cond-hand afl ate la vânzare în 
România provin din Germania, 
iar fără ajustări de kilometraj 
preţurile nu ar fi  competitive pe 
piaţa locală, potrivit unei analize 
realizate de site-ul de consultan-
ţă auto VeziCatFace.ro.

„Fără ajustările de kilometraj, 
preţurile maşinilor aduse din 
Germania nu ar putea fi  compe-
titive pe piaţa din România. Da-
că ţinem cont de faptul că 48% 
dintre maşinile afl ate la vânzare 
în România provin din Germa-
nia şi dacă adăugăm şi o parte 
din restul maşinilor de pe piaţă, 
rezultă că cel puţin una din două 
maşini vândute în România nu 
are kilometrajul real. De altfel, 
rezultatele unei analize statisti-
ce derulate asupra rulajelor ma-
şinilor second-hand au arătat că 
aproximativ 70% dintre maşini-
le afl ate la vânzare în România 
au kilometrajul semnifi cativ 
mai mic decât media. În această 
situaţie este de aşteptat ca trei 
din patru români care vor achi-
ziţiona o maşină second-hand 
în perioada următoare să nu ştie 
ce au cumpărat cu adevărat”, po-
trivit sursei citate.

Concluziile analizei se bazea-
ză pe rezultatele unor compara-

ţii realizate la nivel de „preţ co-
rect” pentru maşinile se-
cond-hand din cele două ţări, 
autorii analizei exemplifi când 
cu trei dintre cele mai cumpăra-
te maşini rulate din România.

Astfel, un Volkswagen Golf 
(2.0 L diesel, 140 CP, 150.000 
km, din 2005) este evaluat de 
consultanţii auto VeziCatFace 
la un preţ de 6.180 de euro, cu 
circa 50 de euro mai mult decât 
preţul din Germania.

„Diferenţa dintre cele două 
preţuri este nesemnifi cativă, 
dar dacă luăm în calcul şi costul 
timbrului de mediu (aproxima-
tiv 700 de euro), costul trans-
portului plus alte taxe, rezultă că 
preţul din România este mai 
mic cu peste 1.000 de euro. Ast-
fel, pentru a putea obţine profi t 
din aducerea unei maşini simi-
lare în România, preţul de vân-
zare ar trebui să fi e peste 7.000 
de euro, cu mult peste nivelul 
pieţei”, se arată în studiu.

Pentru un Opel Astra (1.7 L 
diesel, 100 CP, 150.000 km, din 
2004), un preţ corect ar fi  de 
4.080 de euro, cu circa 300 de 
euro mai puţin decât în Germa-
nia, iar după adăugarea costul 
timbrului de mediu de aproxi-
mativ 400 euro, plus transportul 

şi alte taxe, preţul maşinii va de-
păşi 5.000 de euro.

În cazul unui BMW Seria 3 
(2.0 L benzină, 145 CP, 170.000 
km, din 2002), preţul din Româ-
nia este evaluat de consultanţi la 
4.238 de euro, în Germania fi ind 
estimat la 4.355 de euro. În mod 
similar, după taxe şi transport, 
nici aducerea acestui model în 
România nu ar fi  profi tabilă.

„Valoarea unei maşini nu este 
determinată doar de kilometraj, 
vârstă sau uzură, ci şi de percep-
ţia cumpărătorilor faţă de un 
aşa-zis rulaj maxim acceptat. 
Românii îşi doresc maşini se-

cond-hand cu rulaj mic, iar vân-
zătorii au înţeles acest lucru, 
motiv pentru care majoritatea 
maşinilor afl ate la vânzare în 
România au kilometrajul ajus-
tat până la un nivel competitiv 
pe piaţă”, a declarat Alexandru 
Govoreanu, director de dezvol-
tare al VeziCatFace.ro.

În condiţiile în care preţu-
rile din Germania sunt rela-
tiv mai mari decât cele din 
România, singura şansă de a 
face profi t a celor care impor-
tă maşini este să intervină 
asupra stării reale a maşinii, 
cea mai des întâlnită inter-

venţie fi ind la kilometraj, no-
tează autorii analizei.

„Practic, dacă pentru un Vo-
lkswagen Golf cu 150.000 de 
km, preţul din Germania este 
de 6.135 de euro, pentru aceeaşi 
maşină dar cu un rulaj mai ma-
re cu 100.000 de km, preţul sca-
de până la 4.914 euro. În această 
situaţie, dacă vânzătorul ajus-
tează kilometrajul la nivelul ac-
ceptat de cumpărătorii români 
şi anume la 150.000 de km, 
acesta poate vinde maşina cu 
peste 6.000 de euro, reuşind 
astfel să scoată şi profi t”, se mai 
arată în studiu.

Jumătate din maşinile second-hand la vânzare sunt din Germania; 
una din două are kilometrajul ajustat

Mecanic auto, ospătar şi frizer, cele mai dorite 
calificări din învăţământul profesional

Peste 26.000 de elevi de 
clasa a VIII-a s-au înscris, în-
tr-o primă etapă, în învăţă-
mântul profesional, cei mai 
mulţi optând pentru califi ca-
rea de mecanic auto (7.661), 
ospătar, vânzător în unităţi de 
alimentaţie (2.243), bucătar 
(1.326) şi frizer-coafor-mani-
chiurist-pedichiurist (1.165).

Din acest an, elevii din cla-
sa a VIII-a au posibilitatea să 
opteze pentru învăţământul 
profesional, înscrierea fă-
cându-se înainte de admite-
rea la liceu. Selecţia elevilor 
care optează pentru învăţă-
mântul profesional se reali-
zează de către companii, îm-
preună cu şcolile care organi-
zează învăţământ profesio-
nal. Durata pregătirii practi-
ce, prin stagii în companii, 
s-a dublat faţă de anul trecut, 
de la 11 la 24 săptămâni.

În urma celor două zile de 
înscrieri în învăţământul pro-
fesional cu durata de trei ani, 
din perioada 26-27 mai, un nu-
măr de 26.003 elevi din clasa a 
VIII-a şi-au depus candidatu-
ra pentru cele 29.465 de locuri 
disponibile la nivel naţional.

În situaţia în care numărul 
candidaţilor este mai mare de-

cât cel al locurilor, şcoala şi an-
gajatorul organizează un test 
sau un interviu, în acest ultim 
caz dorindu-se să se afl e dacă 
elevul optează pentru respec-
tiva califi care din pasiune ori 
doar din interes fi nanciar.

Regiunea cu ponderea 
cea mai mare a locurilor 
ocupate este Sud Muntenia 
– 2.997 candidaţi pe 2.912 
locuri, cu un procent de 
ocupare de 102,92.

Gradul de ocupare 
pe regiuni

În regiunea Nord-Vest – 
3.876 de candidaţi pe 4.505 
locuri (procent de ocupare 
86,04), în regiunea Sud-Est – 
2.971 de candidaţi pe 3.328 de 
locuri (procent de ocupare 
89,27), în regiunea Nord-Est 
s-au înscris 7.199 de candidaţi 
pe 7.412 locuri (procent de 
ocupare 97,13), în regiunea 

Centru – 5.232 de candidaţi 
pe 4.338 de locuri (procent de 
ocupare 82,91), în regiunea 
Vest – 1.620 de candidaţi pe 
2.096 de locuri (procent de 
ocupare 77,29), în regiunea 
Sud-Vest Oltenia – 2.321 de 
candidaţi pe 3.035 de locuri 
(procent de ocupare 76,47).

În regiunea Bucureşti-Ilfov 
sunt 681 de candidaţi pe 945 
locuri, procent de ocupare fi -
ind de 72,06.

Cele mai căutate califi cări 
sunt cele de mecanic auto, unde 
s-au înscris 7.661 de candidaţi 
pe 5.107 de locuri, ospătar (chel-
ner), vânzător în unităţi de ali-
mentaţie – cu 2.243 de înscrişi 
pe 1.564 de locuri, frizer-coafor- 
manichiurist-pedichiurist – cu 
1.165 de înscrişi pe 973 de locuri 
şi bucătar – cu 1.326 de înscrişi 
pe 826 de locuri.

La polul opus, cu cei mai 
puţini înscrişi, se afl ă califi că-
rile operator fabricarea şi pre-
lucrarea polimerilor (cinci 
înscrişi pe 56 de locuri), con-
fecţioner îmbrăcăminte din 
piele şi înlocuitori (un candi-
dat înscris pe 28 de locuri), 
sculptor-intarsier (trei în-
scrişi pe 56 de locuri), izolator 
(niciun înscris pe 28 de lo-
curi) şi laminorist (niciun în-
scris pe 14 locuri).

Pe domenii de formare pro-
fesională, cei mai mulţi candi-
daţi, 11.738, au fost înscrişi la 
mecanică, pe 10.567 de locuri. 
Urmează turismul şi alimen-
taţia, cu 3.864 de înscrişi pe 
2.724 de locuri, industria tex-
tilă şi pielărie, cu 1.752 de în-
scrişi pe 2.949 locuri şi indus-
tria alimentară, cu 1.180 de 
înscrişi pe 1.194 de locuri.



În perioada 30 mai – 2 iunie 
2014, o delegaţie formată din 
trei tinere bucovinence, mem-
bre a Studiolui de vocal-folclo-
ric „Perla” din cadrul Centru-
lui Bucovinean de Artă pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Româ-
neşti Cernăuţi, Ucraina, con-
duse de d-ra Svetlana Ursu 
(şefa Departamentului de ti-
neret din cadrul Centrului Bu-
covinean de Artă), au fost invi-
tatele Primăriei oraşului Hue-
din (primar, dr. Mircea Moro-
şan) şi Asociaţiei „Actived 
2013” Huedin (preşedinte, 
prof. Gheorghe Sobec) la ma-
nifestările cultural-artistice 
prilejuite de Zilele Huedinului 
„În fl orar la Huedin”, 2014.

După ce au participat la pri-
mirea ofi cială de către Consi-
liul Local şi Primăria oraşului 
Huedin a delegaţiilor partici-
pante la Zilele Huedinului „În 
fl orar la Huedin” şi la parada 
portului popular şi a delegaţii-
lor, tinerele Serafi ma Tuliuliuc 

şi Ana Maria Calancea au evo-
luat, cu un deosebit succes în 
rândul publicului, pe scena din 
Parcul Tineretului. Ele au in-
terpretat melodii populare ro-
mâneşti specifi ce nordului Bu-
covinei şi Ţinutului Herţa, dar 
şi melodii populare ucrainene. 
D-ra Svetlana Ursu a înmânat 
din partea domnului Iurie Lev-
cic, preşedintele Centrului Bu-
covinean de Artă pentru Con-
servarea şi Promovarea Cultu-
rii Tradiţionale Româneşti 
Cernăuţi, Ucraina, domnului 
dr. Mircea Moroşan (primarul 

oraşului Huedin), domnului 
Nicolae Traica (directorul Ca-
sei de Cultură Huedin) şi dom-
nului profesor Gheorghe So-
bec (preşedintele Asociaţiei 
„Actived 2013” Huedin), Di-
plome de Excelenţă “pentru 
ampla activitate în sprijinul 
Asociaţiilor naţional-culturale 
româneşti din Nordul Bucovi-
nei şi pentru promovarea cul-
turii româneşti în afara grani-
ţelor Ţării”.

Două dintre tinerele buco-
vinence au participat şi la cea 
de-a şaptea ediţie a Concur-

sului Internaţional de Meşte-
şuguri Tradiţionale „Măini de 
aur” unde au obţinut locul I la 
secţiunile „Ceramică” (Patraş 
Ecaterina) şi „Ouă încondeia-
te” (Ana Maria Calancea).

Activitatea culturală a dele-
gaţiei de la Cernăuţi a fost 
completată cu o interesantă 
excursiei prin care au admirat 
câteva din frumuseţile zonei: 
Valea Drăganului, cascada „Vă-
lul miresei” de la Răchiţele, 
Mănăstirea „Sfânta Cuvioasa 
Parascheva” Râşca Transilva-
nă (unde au primit binecuvân-

tarea părintelui-stareţ Casian 
Ioana), staţiunea Fântânele, 
barajul şi lacul de la Beliş.

Şi sperăm că totul poate fi  
astfel rezumat: amintiri fru-
moase, prietenii, legătură de 
sufl et între românii despăr-
ţiţi vremelnic de evenimen-
tele istorice, experienţă şi 
premii. Acestea sunt “câşti-
gurile” cu care sperăm că 
s-au întors tinerele din Cer-
năuţi de la manifestările cul-
tural-artistice prilejuite de 
Zilele Huedinului „În fl orar 
la Huedin”, 2014.
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„Mens sana in corpore sano”. 
Concursuri sportive organizate cu ocazia 
Zilelor Huedinului „În Florar la Huedin”

In cadrul Zilelor Huedinu-
lui “În fl orar la Huedin”, Con-
siliul Local şi Primăria oraşu-
lui Huedin, în parteneriat cu 
Asociaţia Actived 2013 Hue-
din şi cu cadrele didactice, 
specializarea educaţie fi zică, 
a organizat, vineri 30 mai 
2014, întreceri sportive cu ca-
racter de masă pentru elevii 
din ciclul primar şi gimnazial 
de la unităţiile de învăţământ 
din oraş. Întrecerile, desfăşu-
rate la biciclete, alergări în 
saci şi cros, s-au bucurat de 
participarea a peste 200 de 
elevii. Vremea prielnică pen-
tru activităţi sportive a adu-
nat pe stadionul din Parcului 
tineretului din Huedin, pe 
lângă concurenţi, şi părinţi, 
bunici, colegi şi prieteni.

După întrecerile de înde-
mânare prin parcurgerea 
unui traseu aplicativ cu bici-
cletele, au urmat întrecerile 
de alergări în saci şi cros, aprig 
disputate iar câştigătorii la fi -
ecare probă şi categorie de 
vârstă au fost răsplătiţi cu di-
plome şi premii constând în 
materiale sportive oferite de 
Consiliul Local. Primăria ora-
şului Huedin şi Asociaţia Ac-
tived 2013 Huedin. Festivita-

tea de premiere a fost onorată 
de prezenţa primarului ora-
şului Huedin, dr. Mircea Mo-
roşan care i-a felicitat pe par-
ticipanţi şi câştigători şi a în-
mânat personal premiile. 
Printre remarcaţi amintin pe 
Breşan Denisa, Fărcaş Rena-
ta, Pădurean Carla, Neagu 
Ovidiu, Kupa Janczint, Bakos 
Brigitta, Breşan Andrei, Mas-
tan Mirela, Sorcoi Radu, Hoca 
Raul, Potra Raul (Liceul Teh-
nologic “Vlădeasa” Huedin), 
Potra Tudor, Handraluca Mi-
runa, Gabor Mihnea, Albu Ro-
bert şi Handraluca Alexandru 
(Liceul Teoretic “Octavian 
Goga” Huedin).

Adevăraţii câştigători au 
fost însă toţi elevii, partici-
panţi la antrenantele între-
ceri, „răsplătiţi” cu trei ore de 
sănătate în aerul curat al sta-
dionului, cu dulciuri de oferi-
te de organizatori şi cu amin-
tiri plăcute cu primarul ora-
şului şi toţi cei prezenţi. Pu-
tem spune că a fost adusă o 
mică contribuţie la ceea ce 
spune un vechi dicton latin: 
„Mens sana in corpore sano” 
– „O minte sănătoasă într-un 
corp sănătos”.

Prof. Gheorghe Sobec

Tinere bucovinence din Cernăuţi (Ucraina) la manifestările cultural-artistice 
prilejuite de Zilele Huedinului „În Florar la Huedin”, 2014
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de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, Ordinul nr.91/2007 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru al Serviciului Public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi completările ulteri-
oare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului 
de sarcini-cadru al Serviciului public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi complectările ulteri-
oare, respectiv referatul nr. 4040/22.05.2014 înaintat 
de compartimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 4093/2014 
înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi 
economico- fi nanciare, la şedinţa din data de 26.05.2014.

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 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 Procedura privind organizarea, de-

rularea şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii 
Serviciului public de alimentare cu energie termică al 
oraşului Huedin,conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează SC Crişul Huedin SA şi Direc-
ţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 87/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea formării comisiei de evaluare 

conf art .14 din Procedura privind organizarea, de-
rularea şi atribuirea contractului de delegare a ges-
tiunii serviciului public de alimentare cu energie 
termică al oraşului Huedin.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57 
din 03.04.2014, privind rezilierea contractului de fur-
nizare a energiei termice şi organizarea în condiţiile 
legii a licitaţiei pentru atribuirea Contractului de De-
legare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu 
Energie Termică şi asigurarea continuităţii Serviciu-
lui Public de Termie al Oraşului Huedin.

Raportat la prevederile Legeii nr. 51 din 2006 Lgea 
serviciilor comunitare de utilitate publică, cu modifi că-
rile şi completările ulterioare, H.G nr. 717 din 02.07.2008 
privind aprobarea Procedurii-cadru privind organiza-
rea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a 
criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru 
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, Ordinul nr.91/2007 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru al Serviciului Public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi completările ulteri-
oare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului 
de sarcini-cadru al Serviciului public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi complectările ulteri-
oare, respectiv referatul nr. 4040/22.05.2014 înaintat 
de compartimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
4093/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare, la şedinţa 
din data de 26.05.2014.

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 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 formarea comisiei de evaluare conf 

art .14 din Procedura privind organizarea, derularea şi 
atribuirea contractului de delegare a gestiunii servi-
ciului public de alimentare cu energie termică al ora-
şului Huedin,conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează SC Crişul Huedin SA şi Direc-
ţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 88/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Calendarului procedurii pri-

vind delegarea serviciului public de alimentare cu 
energie termică al oraşului Huedin.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57 
din 03.04.2014, privind rezilierea contractului de 
furnizare a energiei termice şi organizarea în condi-
ţiile legii a licitaţiei pentru atribuirea Contractului de 
Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimenta-
re cu Energie Termică şi asigurarea continuităţii 
Serviciului Public de Termie al Oraşului Huedin.

Raportat la prevederile Legeii nr. 51 din 2006 Lgea 
serviciilor comunitare de utilitate publică, cu modifi că-
rile şi completările ulterioare, H.G nr. 717 din 02.07.2008 
privind aprobarea Procedurii-cadru privind organiza-
rea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a 
criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru 
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, Ordinul nr.91/2007 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru al Serviciului Public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi completările ulteri-
oare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului 
de sarcini-cadru al Serviciului public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi complectările ulteri-
oare, respectiv referatul nr. 4040/22.05.2014 înaintat 
de compartimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
4093/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare, la şedinţa 
din data de 26.05.2014.

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 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 Calendarul procedurii privind 

delegarea serviciului public de alimentare cu ener-
gie termică al oraşului Huedin,conform anexei la 
prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează SC Crişul Huedin SA şi Direc-
ţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 89/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Mandatării Primarului Oraşului 

Huedin pentru semnarea Contractului Cadru de Dele-
gare a Serviciului Public de Alimentare cu Energie 
Termică al Oraşului Huedin.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 57 
din 03.04.2014, privind rezilierea contractului de 
furnizare a energiei termice şi organizarea în condi-
ţiile legii a licitaţiei pentru atribuirea Contractului de 
Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimenta-
re cu Energie Termică şi asigurarea continuităţii 
Serviciului Public de Termie al Oraşului Huedin.

Raportat la prevederile Legeii nr. 51 din 2006 Lgea 
serviciilor comunitare de utilitate publică, cu modifi că-
rile şi completările ulterioare, H.G nr. 717 din 02.07.2008 
privind aprobarea Procedurii-cadru privind organiza-
rea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a 
criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile 
comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru 
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, Ordinul nr.91/2007 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru al Serviciului Public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi completările ulteri-
oare, Ordinul nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului 
de sarcini-cadru al Serviciului public de alimentare cu 
energie termică cu modifi cările şi complectările ulteri-
oare, respectiv referatul nr. 4040/22.05.2014 înaintat 
de compartimentul de gospodărie comunală şi locativă 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 4093/2014 
înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi 
economico- fi nanciare, la şedinţa din data de 26.05.2014.

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 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 Mandatarea Primarului Oraşului 

Huedin pentru semnarea Contractului Cadru de Dele-
gare a Serviciului Public de Alimentare cu Energie 
Termică al Oraşului Huedin.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primarului 
Oraşului Huedin, Instituţiei Prefectului Judetului 
Cluj, SC Crişul Huedin SA şi Direcţiei economice din 
cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 90/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei solicitanţilor de locuin-

ţe pentru tineri destinate închirierii, construite 
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prin A.N.L, care au acces la locuinţe. Consiliul Lo-
cal Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.05.2014.

Urmare a analizarii dosarelor depuse de solici-
tantii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii 
construite prin ANL care au avut cereri depuse pa-
na la 31.12,.2013, de comisia sociala constituita prin 
Dispozitia Primarului nr. 207 din 01.03.2011.

Tinând seama de procesul verbal nr. 3974 din 
20.05.2014 pentru verifi carea dosarelor depuse de 
solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate în-
chirierii, construite prin ANL, conform prevederi-
lor H.C.L nr. 153 din 29.11.2014 si a prevederilor 
H.C.L nr. 28 din 28.02.2014, a H.C.L nr. 120 din 
29.07.2011 respectiv a H.C.L 121 din 29.07.2011.

Luând în considerare stabilirea listei solicitanţi-
lor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii 
construite prin ANL care au acces la locuinta potri-
vit HCL nr. 120 din 29.07.2011, respectiv art. 1, 
punctul A, „Criterii de acces la locuinta” conform 
anexei 1 la prezentul referat si lista solicitantilor cu 
privire la stabilirea ordinii de prioritate in solutio-
narea cererilor de locuinte pentru tinerii destinate 
inchirierii construite prin ANL potrivit HCL nr. 120 
din 29.07.2011 respectiv art. 1, punctul B „Criterii de 
ierarhizare stabilite prin punctaj”.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
4096/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de administraţie publică, la şedinţa din data de 
26.05.2014.

Având în vedere referatul nr. 4021/22.05.2014 în-
aintat de compartimentul spaţiu locativ, prin care 
solicită aprobarea listei solicitanţilor de locuinte 
pentru tineri destinate închirierii construite prin 
ANL care au acces la locuinte, si lista solicitanţilor 
cu privire la stabilirea ordinii de prioritate in soluţi-
onarea cererior de locuinţe pentru tineri destinate 
închirieri, construite prin ANL.

Luând în considerare prevederile H.C.L. 
Nr.123/31.08.2012 prin care s-a aprobat constitui-
rea comisiei de analiza a cererilor pentru repartiza-
rea de locuinte sociale, Legea nr. 114/1996 a locuin-
tei, cât şi art. 21 alin.2 din H.G 1275/2000, privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Le-
gii nr. 114/1996 a locuintei, art. 36, alin. 2, lit.c, d alin. 
5 , lit.a, alin.6, lit. a, pct.17, lit. e şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modifi -
cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă lista solicitan ţilor de locu-

inţe pentru tineri destinate închirierii, construite 
prin A.N.L care au acces la locuinţe, conform anexei 
la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
dărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei 
Huedin.
Nr. 91/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei solicitanţilor cu privire la 

stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cere-
rilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirieri, 
construite prin ANL, cf. anexei nr. 2 la prezenta ho-
tărâre.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Urmare a analizarii dosarelor depuse de solici-
tantii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii 
construite prin ANL care au avut cereri depuse pa-
na la 31.12,.2013, de comisia sociala constituita prin 
Dispozitia Primarului nr. 207 din 01.03.2011.

Tinând seama de procesul verbal nr. 3974 din 
20.05.2014 pentru verifi carea dosarelor depuse de 

solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate în-
chirierii, construite prin ANL, conform prevederi-
lor H.C.L nr. 153 din 29.11.2014 si a prevederilor 
H.C.L nr. 28 din 28.02.2014, a H.C.L nr. 120 din 
29.07.2011 respectiv a H.C.L 121 din 29.07.2011.

Luând în considerare stabilirea listei solicitanţi-
lor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii 
construite prin ANL care au acces la locuinta potri-
vit HCL nr. 120 din 29.07.2011, respectiv art. 1, 
punctul A, „Criterii de acces la locuinta” conform 
anexei 1 la prezentul referat si lista solicitantilor cu 
privire la stabilirea ordinii de prioritate in solutio-
narea cererilor de locuinte pentru tinerii destinate 
inchirierii construite prin ANL potrivit HCL nr. 120 
din 29.07.2011 respectiv art. 1, punctul B „Criterii de 
ierarhizare stabilite prin punctaj”.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
4096/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de administraţie publică, la şedinţa din data de 
26.05.2014.

Având în vedere referatul nr. 4021/22.05.2014 în-
aintat de compartimentul spaţiu locativ, prin care 
solicită aprobarea listei solicitanţilor de locuinte 
pentru tineri destinate închirierii construite prin 
ANL care au acces la locuinte, si lista solicitanţilor 
cu privire la stabilirea ordinii de prioritate in soluţi-
onarea cererior de locuinţe pentru tineri destinate 
închirieri, construite prin ANL.

Luând în considerare prevederile H.C.L. 
Nr.123/31.08.2012 prin care s-a aprobat constitui-
rea comisiei de analiza a cererilor pentru repartiza-
rea de locuinte sociale, Legea nr. 114/1996 a locuin-
tei, cât şi art. 21 alin.2 din H.G 1275/2000, privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Le-
gii nr. 114/1996 a locuintei, art. 36, alin. 2, lit.c, d alin. 
5 , lit.a, alin.6, lit. a, pct.17, lit. e şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modifi -
cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă lista solicitanţilor cu privire la 

stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cere-
rilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirieri, 
construite prin ANL, conform anexei la prezenta 
hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează compartimentul de gospodă-
rie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Hue-
din.
Nr. 92/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind orga-

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

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Analizând Referatul nr. 4094/26.05.2014 al Di-
rectiei urbanism, prin care se propune aprobarea 
Regulamentului privind organizarea, autorizarea si 
amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza ora-
sului Huedin;

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
4095/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de Urbanism la şedinta din data de 26.05.2014.

Tinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea lucrărilor de construcţii-repu-
blicata, ale Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, 
cu modifi carile si completarile ulterioare; ale Ordi-
nului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor teh-
nice privind proiectarea şi amplasarea construcţii-
lor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona 
drumurilor; ale Legii nr. 457/2004 privind publici-
tatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, 
cu modifi carile si completarile ulterioare; ale Legii 

nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea por-
nografi ei, cu modifi carile si completarile ulterioare; 
ale Ordinului nr. 268/2003 pentru aprobarea Nor-
melor privind defi nirea, descrierea si prezentarea 
bauturilor spirtoase; ale Ordonantei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
republicata, cu modifi carile si completarile ulteri-
oare; ale Hotararii Guvernului nr. 955/2004 pentru 
aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Or-
donantei Guvernului nr. 71/2002 privind organiza-
rea si functionarea serviciilor publice de adminis-
trare a domeniului public si privat de interes local, 
aprobata cu modifi cari prin Legea nr. 3/2003;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă spre publicare pentru dezbatere 

publică, a Regulamentului privind organizarea, au-
torizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate 
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 Huedin.
Nr. 93/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan

ROMÂNIA 
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării Organigramei 

Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului 
Huedin, prin schimbarea subordonării de la Primar 
la Consiliul Local, a Biroului Public Comunitar Lo-
cal de Evidenţa Persoanelor.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 30.05.2014.

Având în vedere referatul nr. 4107/26.05.2014 in-
aintat de compartimentul Resurse umane şi relatii 
cu publicul, prin care solicită modifi carea organi-
gramei Aparatului de Specialitate al Primarului 
Oraşului Huedin, prin subordonarea Biroului Pu-
blic Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, din 
subordinea Primarului în subordinea Consiliului 
local.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
4239/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de administratie publică, juridică, de disciplină, 
muncă, si protectie socială la şedinţa din data de 
30.05.2014.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2013 
privind stabilirea unor măsuri de asigurare a funcţi-
onalităţii administraţiei publice locale, a numărului 
de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi 
autorităţile publice din subordinea sa , Legea 
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, 
art. 36, alin. 1, 2, lit.a, alin.3, lit.b, şi art. 45 din Legea 
nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modi-
fi cată cu Legea 286/2006.

 HOTĂRĂŞTE
 Art. 1 Se aprobă modifi carea Organigramei Apa-

ratului de Specialitate al Primarului Oraşului Hue-
din, prin schimbarea subordonării de la Primar la 
Consiliul Local, al Biroului Public Comunitar Local 
de Evidenţa Persoanelor.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează compartimentul Resurse 
Umane – Relaţii cu Publicul şi Directia economică 
din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 94/30.05.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:     1
Votat pentru :   14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaş Istvan Cozea Dan
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Pachetul de servicii medicale de bază şi 
Contractul-cadru, în vigoare de la 1 iunie

Pachetul de servicii medi-
cale de bază care intră în vi-
goare începând cu 1 iunie 
aduce numeroase modifi cări, 
menite, după cum susţin re-
prezentanţii Ministerului 
Sănătăţii şi cei ai CNAS, să 
ducă la eliminarea erorilor şi 
la diminuarea fraudelor din 
sistem.

Pachetul introduce pentru 
pacienţii asimptomatici pâ-
nă la 39 de ani o vizită obliga-
torie la medicul de familie, 
cel puţin o dată la trei ani, iar 
pentru cei după 40 de ani – 
prezenţa anuală la medicul 
de familie.

Pentru a asigura sustena-
bilitatea implementării pa-
chetelor de servicii medicale 
a crescut fi nanţarea pentru 
segmentul de asistenţă medi-
cală primară şi ambulatoriul 
de specialitate pentru speci-
alităţile clinice şi paraclini-
ce, astfel încât acestea să fur-
nizeze servicii medicale în 
regim ambulatoriu, la costuri 
reduse faţă de cele acordate 
în regim de spitalizare, con-
comitent cu degrevarea spi-
talelor prin reducerea inter-
nărilor.

Noul Contract-cadru, care 
intră în vigoare odată cu pa-
chetul de bază, va aduce mo-
difi cări importante şi va re-
duce în primul rând birocra-
ţia prin introducerea regle-
mentărilor privind utilizarea 
biletelor de trimitere în for-
mat electronic, de la data im-
plementării acestora, intro-
ducerea facturii electronice 
şi utilizarea dosarului elec-
tronic de sănătate al pacien-
tului, de la data implementă-
rii acestuia.

De asemenea, contractul 
introduce obligaţia la nivelul 
furnizorilor de a nu încasa 
sume de la pacienţi pentru 
serviciile medicale prevăzu-
te în pachetele de servicii.

În ceea ce priveşte asisten-
ţa medicală primară, atât în 
pachetul minimal, cât şi în 
pachetul de bază, în cazul su-
pravegherii gravidei s-a in-
trodus şi testarea pentru he-
patită de etiologie virală cu 
virus B şi C în plus faţă de 
testarea HIV.

În pachetul de bază au fost 
introduse şi consultaţii de 
monitorizare activă prin plan 
de management integrat 
pentru bolile cronice cu im-
pact major asupra poverii 
îmbolnăvirilor privind: ris-
cul cardiovascular înalt – 
HTA, dislipidemie, diabet za-
harat tip 2, astm bronşic, 

boală cronică respiratorie 
obstructivă, boala cronică de 
rinichi.

Importante de menţionat 
sunt consultaţiile preventive 
de evaluare a riscului indivi-
dual la adultul asimptomatic 
– fără semne de boală – fi nali-
zate prin completarea risco-
gramei pentru grupa de vârstă 
şi sex corespunzătoare, care 
se va realiza astfel: toate per-
soanele asimptomatice cu 
vârsta între 18 şi 39 ani – o da-
tă la 3 ani (pentru persoanele 
asimptomatice cu vârsta între 
18 şi 39 de ani depistate cu 
risc înalt, consultaţiile pre-
ventive de evaluare se vor 
acorda anual) şi toate persoa-
nele asimptomatice cu vârsta 
de peste 40 ani – anual.

Pentru creşterea accesului 
asiguraţilor internaţi la me-
dicamente şi creşterea efi ci-
enţei în utilizarea sumelor 
contractate de spitale cu casa 
de asigurări de sănătate, a 
fost creată posibilitatea că 
medicii de familie şi medicii 
specialişti din specialităţile 
clinice să poată elibera pen-
tru pacienţii internaţi cu 
boală cronică confi rmată 
prescripţie medicală pentru 
medicamentele şi materiale-
le sanitare.

În ceea ce priveşte asisten-
ţa medicală ambulatorie de 
specialitate, a fost revizuită 
lista procedurilor diagnostice 
şi terapeutice, astfel încât pa-
cientul să benefi cieze de o se-
rie de investigaţii suplimen-
tare, pentru care nu va mai fi  
nevoie internarea în spital.

Pe de altă parte, nu se mai re-
găsesc în pachetul de bază ser-
viciile de homeopatie şi fi tote-

rapie (aceste servicii pot face 
obiectul asigurărilor private).

Pentru protecţia şi asigu-
rarea accesului la servicii 
medicale în ambulatoriu 
pentru asiguraţi, a fost revi-
zuită lista investigaţiilor me-
dicale paraclinice din pache-
tul de bază (au fost introduse 
o serie de investigaţii noi, 
precum ATPO, sodiu seric, 
potasiu seric, transferină, 
angiografi e RMN/ segment, 
testosteron etc.). Noul con-
tract-cadru prevede şi noi 
măsuri la asistenţă medicală 
ambulatorie de specialitate 
pentru specialitatea de medi-
cină dentară – au fost redefi -
nite atât pachet minimal, cât 
şi pachet de bază de servicii 
de medicină dentară.

În pachetul de servicii de 
bază se regăsesc consultaţii, 
servicii profi lactice, trata-
mente protetice şi ortodonti-
ce, precum şi alte tratamente 
(inclusiv serviciile de medi-
cină dentară de urgenţă).

Referitor la asistenţa medi-
cală spitalicească, au fost evi-
denţiaţi factorii de care trebu-
ie să se ţină cont cumulativ în 
luarea deciziei de internare în 
regim de spitalizare continuă 
şi au fost introduse criterii de 
internare specifi ce pentru 
spitalizarea de zi.

În vederea scăderii numă-
rului de internări, au fost 
precizate afecţiunile care pot 
fi  diagnosticate şi tratate în 
regim de spitalizare de zi: 
afecţiunile care vor fi  prevă-
zute în norme, afecţiuni pen-
tru care se acordă servicii de 
chimioterapie, radioterapie, 
brahiterapie, litotriţie, im-
plant de cristalin, întrerupe-

re de sarcină cu recomandare 
medicală, amniocenteză, bio-
psie de vilozităţi coriale, ad-
ministrarea tratamentului 
pentru profi laxia rabiei, afec-
ţiuni care necesită adminis-
trare de medicamente pentru 
care este necesară aprobarea 
comisiilor de experţi consti-
tuite la nivelul CNAS, HIV/ 
SIDA care necesită monitori-
zarea bolnavilor.

La capitolul dispozitive 
medicale a fost revizuită lista 
dispozitivelor medicale acor-
date în ambulatoriu, astfel: a 
fost introdus în listă dispozi-
tivul necesar pentru copii pâ-
nă la 18 ani cu mucoviscidoză 
(inhalator salin particule us-
cate de sare cu fl ux de aer sau 
oxigen) şi a fost introdus în 
listă dispozitivul pentru pro-
tezarea femeilor cu mastec-
tomie totală, începând cu 
anul 2015.

Contractul-cadru aduce şi 
prevederi noi pentru medica-
mente cu şi fără contribuţie 
personală în tratamentul am-
bulatoriu.

Pentru bolile cronice, me-
dicii pot prescrie unui asigu-
rat medicamente cu şi fără 
contribuţie personală pentru 
sublistele A şi B – o prescrip-
ţie/ mai multe prescripţii lu-
nar, cu maximum 7 medica-
mente (în prezent o singură 
prescripţie).

Pentru bolnavii cu boli cro-
nice stabilizate şi cu schemă 
terapeutică stabilă, medicii 
de specialitate din specialită-
ţile clinice pot prescrie medi-
camente pentru o perioadă de 
până la 90/ 91/ 92 de zile, pe-
rioada fi ind stabilită de co-
mun acord de medicul pre-

scriptor şi asiguratul benefi -
ciar al prescripţiei medicale.

Totodată, a fost majorată 
de la 3-5 zile la 3-7 zile peri-
oada pentru care pot fi  pre-
scrise medicamentele pentru 
afecţiunile acute.

Contractul prevede sancţio-
narea producătorilor de medi-
camente care nu asigură pre-
zenţa medicamentelor pe pia-
ţă conform prevederilor legale.

Pentru asigurarea accesu-
lui asiguraţilor la medica-
mente, a fost introdusă pre-
scripţia fracţionată atât pen-
tru numărul de medicamen-
te, cât şi pentru cantităţile 
din fi ecare medicament.

Pacienţii cu boli cronice 
cărora li se eliberează reţete 
pentru trei luni vor putea ri-
dica din farmacii reţeta lu-
nar, urmând ca ei să reţină o 
componentă a eliberării şi în 
luna următoare să se poată 
adresa oricărei farmacii şi să 
continue tratamentul.

În noul pachet de servicii 
medicale de bază s-a stabilit 
ca pentru bolnavii cronici 
numărul de medicamente ca-
re era limitat la şapte pe o 
singură reţetă lunară să fi e 
acordat acum pe una sau mai 
multe prescripţii.

Potrivit preşedintelui 
CNAS Radu Ţibichi, este pri-
ma dată când se precizează 
clar speţele în care se aplică 
sancţiuni pentru situaţia în 
care asiguraţilor nu li se res-
pectă drepturile.

„Până acum în cadrul legal 
erau cuprinse o serie de limi-
tări care nu îşi aveau rostul şi 
conduceau la o funcţionare 
greşită a sistemului. (...) Până 
acum, a 21-a consultaţie era 
taxată şi consultaţiile care 
depăşeau acest număr nu 
aveau ca şi consecinţă elibe-
rarea de prescripţii medicale. 
Începând cu 1 iunie acest lu-
cru va fi  posibil. Numărul de 
consultaţii care se va deconta 
medicului de familie nu mai 
este limitat, medicul va pu-
tea, peste cele 20 de consul-
taţii, să efectueze, în funcţie 
de adresabilitatea pe care o 
are, toate consultaţiile care 
sunt programate şi (...) să eli-
bereze prescripţii medicale. 
Acelaşi lucru se va putea în-
tâmpla şi la ambulatoriu de 
specialitate clinic”, a detaliat 
Ţibichi.

Preşedintele CNAS a spus 
că sunt aproximativ 200 de 
afecţiuni care se pot trata în 
spitalizare de zi şi 100 de pro-
ceduri, diagnostice, în ambu-
latoriu de specialitate.


