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Unde se duc, anul acesta,
banii din bugetul judeţului?

„Cea mai haioasă clasă” 
este de la LT „Vlădeasa”!

Clasa a XII a B de la Liceul Tehnologic „Vladeasa” 
Huedin a câştigat un concurs interjudeţean de foto-
grafi e cu titlul „Cea mai haioasă clasă”.

Dintre cei 22 de participanţi din 11 judeţe, clujenii 
din Huedin s-au dovedit cei mai creativi. Juriul a apre-
ciat în mod deosebit compoziţia fotografi ei lor, iar 
motto-ul reprezentativ al clasei i-a propulsat în frun-
tea clasamentului.

Un concurs de creativitate pentru clasele V – XII, 
organizat de Centrul de Tineret Geoagiu şi dedicat 
participanţilor din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj, 
Caraş Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Mureş, Sibiu 
şi Timiş, a adus la Cluj premiul pentru „Cea mai haioa-
să clasă”.

Demonstrând că sunt extraordinar de creativi, cei 
18 elevi participanţi din clasa a XII a B de la Liceul 
Tehnologic „Vladeasa” Huedin au îmbrăcat costume-
le de bucătari, s-au înarmat cu ustensilele de decor şi, 
înconjuraţi de zăpada ca frişca din curtea şcolii, au de-
monstrat că sunt o super echipă împreună cu dirigin-
ta lor, Andreia Andriescu.

Elevii din Huedin au câştigat cu motto-ul: „Nu exis-
tă dragoste mai sinceră decât dragostea pentru gas-
tronomie. Pentru asta suntem pregătiţi să ne războim 
cu toate «instrumentele tehnologice» necesare”.

Câştigătorii au fost desemnaţi în data de 24 decem-
brie 2012 şi au fost recompensaţi cu un weekend gra-
tuit, pentru toată clasa, la centrul organizator.

Printre priorităţile Consiliului Judeţean Cluj pe anul acesta se 
numără finalizarea pistei aeroportului, modernizarea spitalelor 
din subordine, realizarea studiului de fezabilitate pentru Spitalul 
Regional şi pentru un spital nou de pediatrie. În acest an, bugetul 
judeţului totalizează 683.882.280 de lei, faţă de 535.966.280 de 
lei cât a fost anul trecut. Pagina 3
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Ministrul delegat pentru 
Ape, Păduri şi Piscicultură 
Lucia Varga a anunţat, la Cluj 
Napoca, în cadrul unei reuni-
uni cu primarii din localităţi-
le din mediul rural, că noul 
cod silvic va fi  modifi cat pen-
tru a se înăspri măsurile îm-
potriva celor care fură masă 
lemnoasă.

Ofi cialul guvernamental a 
precizat că noul cod silvic va 
interzice practica actuală de 
vindere a lemnului „pe picior” 

la licitaţie, precum şi introdu-
cerea unor sancţiuni drastice 
pentru persoanele care taie 
ilegal arborii din păduri.

„Dacă cineva fură dintr-un 
magazin o conservă i se face 
dosar penal, dar dacă se fură 
din pădure se dă o simplă 
amendă. Noul cod silvic va 
prevedea întocmirea de dosa-
re penale şi în cazurile furtu-
lui de lemn din pădure. Nu se 
vor mai permite transporturi 
mari de lemn pe timp de 

noapte. Pe de altă parte, lu-
crătorii din domeniul silvic 
trebuie să fi e responsabili-
zaţi. Am văzut şefi  de ocol 
cinstiţi, dar şi pe unii care s-
au făcut că nu observă cum se 
prădează pădurile ţării”, a 
spus ministrul Varga.

Şi în privinţa micilor pro-
prietari de păduri sunt prevă-
zute prevederi, aceştia ur-
mând să facă contracte de 
administrare a suprafeţelor 
forestiere pe care le deţin.

Cea de-a patra prevedere 
importantă din codul silvic 
se referă la prelucrarea masei 
lemnoase în România şi nu 
exportul de buşteni în străi-
nătate, în acest fel creându-
se şi premisele pentru noi lo-
curi de muncă în întreprin-
derile care produs mobilier şi 
alte produse din lemn.

Ministrul Varga a anunţat 
că va prezenta miercuri, 3 
aprilie, în şedinţa de guvern 
propunerile de modifi care a 

codului silvic. Totodată, Lu-
cia Varga a explicat că în 2012 
în judeţul Cluj au fost furaţi 
din păduri 130.000 de metri 
cubi de masă lemnoasă din 
care s-ar fi  putut construi 
500 de case.

În cadrul reuniunii a fost 
prezentat şi manualul prima-
rului în care sunt expuse mă-
surile ce trebuie întreprinse 
în situaţii de urgenţă, respec-
tiv în caz de inundaţii şi de 
secetă.

Ministrul Lucia Varga anunţă modificări în codul silvic
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea lucrarilor de curăţire şi între-

ţinere a păşunii orasului Huedin, a depunerii cere-
rii pentru suprafaţa de 286,89 ha , la APIA Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 29.03.2013.

Având în vedere necesitatea depunerii cererii 
unice de plată către A.P.I.A, aferentă anului 2013, 
cât şi a documentaţiei pentru suprafaţa de 286,89 
ha păşune , respectiv referatul nr. 2241/25.03.2013, 
înaintat de serviciul comunitar de cadastru şi agri-
cultura.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
2242/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
economică la şedinţa din data de 25.03.2013.

Luând în considerare Ordinul 67/2011 M.A.D.R 
care modifi că Ordinul 246/2008 a M.A.D.R, a Or-
dinului 37/2012 a M.A.D.R privind aprobarea for-
mularului – tip de cerere unica de plata pe suprafa-
ta pentru anul 2012, respectiv art.v art. 36, alin. 2, 
lit.c, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administra-
ţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă depunerea cererii unice de plată 

de către Consiliul local Huedin, pentru suprafaţa 
de pajişti de 286,89 ha, şi a Planului tehnic privind 
lucrările de efectuat, pentru campania derulată în 
anul 2013 , la APIA – Centrul Judetean Cluj.

Art.2. In anul 2013 pentru suprafaţa de 286,89 
ha, a existat o cerere depusă pentru repartizare su-
prafeţe pajiste, fi nd califi cată ca neconformă şi nu 
a fost aprobată.

Art.3. Se aprobă efectuarea tuturor demersuri-
lor necesare în vederea întocmirii documentelor şi 
evidenţelor privind alocarea sumelor necesare şi 
modul de gestionare a acestora.

Art.4. Se împuterniceşte Primarul oraşului Hu-
edin, în vederea efectuării demersurilor către 
APIA , privitor la gestionarea subvenţiilor care vor 
fi  alocate, cât şi a modului de folosire a acestora.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Primarul Orasului Huedin, 
şi Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură 
din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 38/29.03.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor de închiriere a unor 

mijloace de transport, afl ate în proprietatea oraşu-
lui Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 29.03.2013.

Având în vedere referatul nr. 2247/2013 privind 
stabilirea tarifelor de inchiriere a unor mijloace de 
transport care por fi  inchiriate.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
2251/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
economică la şedinţa din data de 25.03.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, 
d, alin. 5, lit.b, alin.6, lit.a, pct. 8,9, 10 şi art. 45 din 
legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale 
republicată.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă tarifele de închiriere a unor mij-
loace de transport afl ate în proprietatea oraşului 
Huedin astfel:

- pentru autospeciala IFA Pompera – 103 lei/ oră 
respectiv 4 lei/ Km

-pentru autobasculanta Raba  – 5 lei/km
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-

tărâri se încredinţează directia economică din ca-
drul Primăriei Huedin.
Nr. 39/29.03.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii, a 

unui teren domeniul public , în suprafaţă de 1 mp, 
în vederea amplasării unei tonete pentru vânzare 
îngheţată

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 29.03.2013.

Având în vedere adresa nr. 1804/07.03.2013 îna-
intată de SC Gusto – Cris SRL, prin care solicită 
închirierea unui spaţiu domeniul public, în supra-
faţă de 1 mp, în vederea amplasării unui automat 
de încheţată în zona pietonală din faţa clădirii co-
merciale de pe str. Vladesaa nr.1, respectiv refera-
tul nr. 1989/ 15.03.2013 înaintat de compartimen-
tul Urbanism din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
2162/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de urbansim la şedina din data de 25.03.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c, 

alin.5, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Admi-
nistraţiei Publice Locale republicată.

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

unui teren domeniul public , în suprafaţă de 1 mp, 
în vederea amplasării unei tonete pentru vânzare 
îngheţată, în zona pietonală din faţa clădirii co-
merciale – str. Vladeasa nr. 1.

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

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

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de urban-
sim şi direcţia economică din cadrul Primăriei 
Huedin.
Nr. 40/29.03.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru:  12
Abţineri:    1
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliu-

lui Local nr. 11/2013, respectiv aprobarea acordă-
rii în administrare pe perioada 01.04.2013 – 
31.12.2013, Liceului Tehnologic ,, Vlădeasa,, Hue-
din, a terenului de sport cu gazon sintetic din in-
cinta unităţii de învăţământ din str. Horea nr. 
78-80 si stabilirea procentului privind incasarea 

Hotărârile Consiliului Local Huedin

Continuarea în pagina 6
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Printre priorităţile Con-
siliului Judeţean Cluj pe 
anul acesta se numără fina-
lizarea pistei aeroportului, 
modernizarea spitalelor din 
subordine, realizarea stu-
diului de fezabilitate pentru 
Spitalul Regional şi pentru 
un spital nou de pediatrie.

În acest an, bugetul jude-
ţului totalizează 683.882.280 
de lei, faţă de 535.966.280 de 
lei cât a fost anul trecut.

Horea Uioreanu, preşe-
dintele forului judeţean a 
subliniat că pista aeropor-
tului, realizarea unei celule 
din noua groapă de deşeuri, 
modernizarea drumurilor 
şi a spitalelor sunt câteva 
din priorităţile pe anul 
acesta. „În orientarea pe 
care noi o propunem, mâi-
ne, ca şi investiţii Consiliu-
lui Judeţean sunt sume im-
portante pentru reabilita-
rea infrastructurii medica-
le, pentru aeroport, expro-
prierile care au loc şi vor 
avea loc anul acesta pentru 
terenul viitoarei piste, ma-
nagementul viitoarei gropi 
de gunoi din care sperăm să 
realizăm până la sfârşitul 
anului măcar prima celulă 
şi bineînţeles drumurile la 
care sumele nu sunt satis-
făcătoare, dar vom apela la 
un credit în aşa fel încât să 
aducem resurse importan-
te şi vom depăşi sumele 
alocate anul trecut”, a ex-
plicat Uioreanu.

Credit pentru 
modernizarea drumurilor 
judeţene

Potrivit conducerii Con-
siliului Judeţean, banii alo-
caţi pentru modernizarea 
drumurilor nu sunt sufici-
enţi astfel că se va apela la 
un credit. „Despre valoarea 
creditului vor avea loc dis-
cuţii în comisii şi cu consili-
erii judeţeni şi va fi aprobat. 
Noi preconizăm ca sumele 
alocate pe partea de dru-
muri cu ce alocăm acum şi 
cu partea de credit să fie 
mai mari decât anul trecut 
şi dorinţa noastră este ca 
până la sfârşitul acestui 

mandat toate drumurile ju-
deţene să fie modernizate”, 
a spus Uioreanu. Valoarea 
creditului se va stabili în-
tr-o şedinţă viitoare.

Studii pentru două 
spitale şi pentru abatorul 
din Iclod

Din cei aproape 684 mili-
oane lei vor fi  realizate şi stu-
diile pentru realizarea unui 
abator în Iclod, investiţie ca-
re a fost anunţată anul trecut 
de conducerea Consiliului 
Judeţean.

„Pentru abatorul de la 
Iclod sunt alocate sume pen-
tru studii, urmând să identifi -
căm un partener pentru con-

strucţia acestei investiţii”, a 
precizat Uioreanu.

De asemenea, vor fi  reali-
zate anul acesta şi studiile 
pentru Spitalul Regional de 
Urgenţă din Floreşti şi pen-
tru un spital pediatric, nou 
care ar urma să fi e realizat în 
următorii ani.

Bani pentru două parcuri 
fotovoltaice

Tot din bugetul judeţului 
vor fi  plătite 8,3 milioane lei 
din totalul de 8,9 milioane ca-
re reprezintă arieratele co-
munelor.

De asemenea, vor fi  alocaţi 
bani pentru cele două parcuri 
fotovoltaice. „Am cuprins în 

buget şi cele două parcuri fo-
tovoltaice, cel în parteneriat 
cu Chinteniul şi cel pe care 
vrem să îl facem pe teritoriul 
Aeroportului. Este vorba de 
studii în prima fază. Sperăm 
ca aceste investiţii să se facă 
în parteneriat public privat 
sau în credit furnizor. Dar 
vom vedea ce spun studiile”, a 
conchis Uioreanu.

Vor mai fi  alocate fonduri 
şi pentru asigurarea cofi nan-
ţării pentru proiectele cu 
fonduri europene, pentru re-
abilitarea şi modernizarea 
şcolilor şi instituţiilor de cul-
tură şi pentru fi nalizarea dru-
mului Ic – Ponor. 
 Gabriela DRAGOTĂ

Ca va face Consiliul Judeţean 
cu 684 de milioane de lei?
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Peste 96 de ţări vor organi-
za în acest an o zi de curăţe-
nie naţională, sub umbrela 
mişcării internaţionale „Let’s 
Do It, World!”, în România 
evenimentul fi ind programat 
pentru 28 septembrie.

„Let’s Do It, World!” este 
cea mai mare mişcare socia-
lă, reuşind să mobilizeze pes-
te şapte milioane de volun-
tari în numeroase acţiuni de 
curăţenie şi educaţie, se arată 
într-un comunicat transmis 
joi agenţiei Mediafax.

Anul trecut au fost organi-
zate 84 de acţiuni de curăţe-
nie de câte o zi în Asia, Afri-
ca, America de Nord, Ameri-
ca de Sud şi Europa, fi ind 
strânse peste 67.000 de tone 
de deşeuri.

Potrivit sursei citate, în pri-
mele trei ediţii din România 
au participat peste 650.000 de 
voluntari, care au colectat 
peste 1,6 milioane de saci de 
deşeuri.

Ziua de Curăţenie Naţională 
din România a devenit o tradi-

ţie, care aduce împreună auto-
rităţi, companii, ONG-uri, re-
prezentanţi media, persoane 
publice şi voluntari pentru a 
face curăţenie în toată ţara, în-
tr-o singură zi.

„Anul acesta, în aceeaşi lu-
nă cu România vor face cură-
ţenie generală Olanda, Fran-
ţa şi Rusia”, se arată în comu-
nicat.

Obiectivul strategic în 
acest an este creşterea pro-
centului de reciclare a deşeu-
rilor colectate la 40 la sută 

din numărul de saci colectaţi, 
de la 35 la sută în 2012, 26 la 
sută în 2011 şi 17 la sută în 
2010.

„O noutate în acest an este 
obiectivul de a implica în cu-
răţenie şi românii din diaspo-
ra, acolo unde acest lucru va fi  
posibil. (...) Dincolo de semni-
fi caţia ecologică, «Let’s Do It, 
World!» este o invitaţie de a 
lua atitudine şi de a schimba 
ceva atunci când lucrurile nu 
merg aşa cum ne-am dori. E 
important să arătăm că o ast-

fel de iniţiativă are continui-
tate şi că se dezvoltă tot mai 
mult de la an la an”, au decla-
rat reprezentanţii proiectului, 
care va benefi cia de sprijinul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice.

Ministrul Rovana Plumb a 
declarat că Guvernul are 
obligaţia să acţioneze pentru 
sănătatea mediului, însă, în 
acelaşi timp, fi ecare, la nivel 
individual, trebuie să facă 
eforturi pentru a păstra ceea 
ce este bun.

Ziua Curăţeniei Naţionale va fi organizată pe 28 septembrie
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Clujenii nu trebuie să-şi 
facă griji că nu vor putea ac-
cesa în acest an garanţii prin 
programul Prima Casă. Bani 
sunt destui potrivit datelor 
prezentate ieri de Irina Con-
stantinescu, director coor-
donator Fondul Naţional de 
Garantare a Creditelor pen-
tru IMM-uri (FNGCIMM). 
Ce trebuie să-i pună, însă, pe 
gânduri este forma sub care 
va fi  continuat programul!

„La ritmul în care se acor-
dă garanţiile suma ar ajunge 
pentru tot acest an. Toate 
băncile care solicită supli-
mentarea banilor primesc 
bani în funcţie de ritmul 
creditării. Dacă se vor men-
ţine aceleaşi condiţii banii 
vor ajunge pentru tot anul. 
Suma de 572 milioane de 
euro reprezintă fonduri alo-
cate deja băncilor”, a decla-
rat Constantinescu, citată 
de Mediafax.

Referindu-se la posibili-
tatea modificării programu-
lui „Prima Casă” în „Noua 
Casă”, Constantinescu a 
arătat că Fondul a recoman-
dat în cadrul consultărilor 
care vizează acest program 
să se aibă în vedere încura-
jarea achiziţiilor de con-
strucţii noi.

„Acest program a fost unul 
de sprijin, dar nu poate con-
tinua în aceste condiţii. Tre-
buie să vedem ce se poate fa-
ce cu banii respectivi pentru 
a se încuraja anumite sec-

toare, nu trebuie să suştinem 
la nesfârşit doar piaţa ve-
che”, a adăugat reprezentan-
tul Fondului.

Modificarea nu ar face 
altceva decât să îngrădeas-
că variantele clujenilor, 
conform specialiştilor con-
sultaţi de Monitorul de 
Cluj, imobilele noi găsin-
du-se, de regulă, în zone pe-
riferice în timp ce locuinţe-
le „la prima mână” mai bine 
plasate se vând de la con-
structor încă din primele 
stadii ale lucrărilor.

Conform FNGCIMM, regi-
unea este lideră la capitolul 
pondere a imobilelor noi (con-
struite începând cu anul 
2008) şi achiziţionate în ca-
drul programului (vezi grafi c).

Cei mai harnici la achiziţii 
au fost tinerii, 68% dintre ga-
ranţiilor acordate în N-V fi -
ind pentru persoane cu vâr-
ste între 25-35 de ani, 16% 
sub 25 de ani, iar doar 15% 
pentru cei peste 35 de ani.

În funcţie de numărul de 
camere, preponderent au 
fost achiziţionate prin pro-

gram cel cu 2 camere (51% 
pe total program), urmate de 
cele cu 3 camere.

Totodată, analiza evoluţi-
ei preţului mediu pe metru 
pătrat de suprafaţă utilă în 
funcţie de regiunea în care 
se afl ă imobilul a relevat di-
ferenţe de preţ între Bucu-
reşti şi restul ţării de circa 
30%. Cele mai mici preţuri 
se înregistrează în regiunile 
Vest şi Nord-Vest.

„Se observă că în toate re-
giunile ţării (exceptând zona 
Bucureşti-Ilfov) preţul me-

diu pe metru pătrat de su-
prafaţă utilă a crescut în pri-
mul trimestru al anului cu-
rent comparativ cu anul tre-
cut”, potrivit FNGCIMM.

Credite de peste 
3 milione de euro

Valoarea fi nanţărilor 
acordate prin programul 
„Prima Casă” a ajuns la 3,18 
miliarde de euro, pentru 
87.000 de benefi ciari, rata de 
default fi ind în prezent de 
0,1%, conform datelor Fon-
dului de Garantare.

În 2013 au fost depuse 
6.000 de cereri, la nivel naţi-
onal, valoarea fi nanţării fi -
ind de 210 milioane de euro, 
în timp ce în 2012 cererile 
depuse au totalizat 1,01 mili-
arde de euro, pentru 27.000 
de dosare.

Vă reamintim, că până la 
sfârşitul anului trecut, în ul-
tima ediţie a programului 
„Prima Casă” locuitorilor ju-
deţului Cluj li s-au acordat 
peste 1600 de garanţii care au 
susţinut fi nanţări de aproxi-
mativ 58.000.000 euro, faţă 
de prima etapă a programului 
care însumat peste 1300 de 
solicitări de garantare, sau de 
etapele a 2-a şi a 3-a când 
s-au acordat peste 900, re-
spectiv 280 de garanţii. Fi-
nanţările acordate în cadrul 
primelor 3 etape ale progra-
mului însumează aproxima-
tiv 93.000.000 euro la nivel 
local. Angelica T. CÎMPAN

Directorul FNGIMM: Fondurile Prima Casă 
ajung pentru tot acest an

SC Samus Construcţii SA 
din Dej a fost desemnată 
câştigătoarea licitaţiei pen-
tru construirea a nouă po-
duri pe drumul Răchiţele – 
Ic Ponor. Zilele următoare va 
fi  semnat contractul de exe-
cuţie.

Câştigătorul licitaţiei s-a 
angajat să execute lucrările 
la cele nouă poduri pentru 
suma de 3.914.332, 47 lei fă-
ră TVA, durata de execuţie a 
lucrărilor fi ind de cinci luni 
de la data emiterii acordului 
de începere a lucrărilor. Ga-
ranţia structurii de pod este 
de 30 de ani, iar a celorlalte 
lucrări de 7 ani.

„Din fericire pentru noi, 
deşi au fost şase fi rme care 
au participat la licitaţie, nici 
unul dintre contracandidaţii 
câştigătorului nu a contestat 
licitaţia, ceea ce demon-

strează faptul că a fost o pro-
cedură bine organizată şi ca-
re s-a desfăşurat corect. Pe 
de altă parte, după semnarea 
acestui contract vom putea 
spune cu precizie data la ca-
re va fi nalizat drumul, deoa-
rece, după realizarea poduri-
lor, constructorul drumului 
mai are nevoie doar de o lună 
pentru a termina asfaltările 
şi apărările de maluri pe cir-
ca 100 de metri la fi ecare 
pod, în total circa 900 de me-
tri”, a declarat Horea Uiorea-
nu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Cluj.

La licitaţia pentru con-
struirea celor nouă poduri, 
au depus oferte şase firme. 
Pe locul al doilea s-a situat 
Firesta Fiser Rekonstrukce 
Stavzby cu o ofertă de apro-
ximativ 4.075.000 lei, pe lo-
cul al treilea a fost Selina 

din Oradea cu aproximativ 
4,2 milioane lei, urmată de 
SC 2 Invest Cluj-Napoca cu 

o ofertă de aproximativ 
4.282.000 lei, Intercon-
struct Certeze cu 4,4 mili-

oane lei şi Alfa Rom Sa-
tu-Mare cu 4,7 milioane lei.  
 Gabriela DRAGOTĂ

Cine va construi nouă poduri pe drumul Răchiţele – Ic Ponor 
şi cât vor costa ele?
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O treime dintre candidaţii 
clujeni care s-au înscris la 
examenul pentru obţinerea 
permisului de conducere nu 
au reuşit să treacă de proba 
teoretică.

Potrivit unui raport al Pre-
fecturii Cluj, din totalul de 
3730 de candidaţi înscrişi 
pentru proba teoretică, 1382 
au fost respinşi. Şeful Servi-
ciului Public Comunitar Re-
gim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor 
(SPCRPCIV) Cluj, Florian 
Dan, spune că vina pentru 
aceste cifre alarmante o 
poartă candidaţii, care vin 
nepregătiţi la examen.

Tinerii, respinşi 
pe bandă rulantă

Astfel, potrivit raportului 
Prefecturii Cluj, în perioada 1 
ianuarie -28 februarie, a fost 
înregistrat un număr de 4440 
de operaţiuni de programare 
la examen, din care 3730 can-
didaţi s-au prezentat la proba 
teoretică. „Au fost admise 
2348 persoane şi 1382 au fost 
respinse. La proba practică 
s-au prezentat 2418 candi-
daţi, din care au fost admişi 
1633, iar 785 au fost respinşi”, 
se arată în raport. De aseme-
nea, în primele două luni ale 
anului 2013 au fost efectuate 
4866 înmatriculări şi 2712 
radieri şi au fost emise 1463 
permise de conducere la pri-
ma categorie şi au fost pre-
schimbate 9467 de permise.

Şeful de la Permise: 
Pregătirea este foarte 
proastă

Şeful SPCRPCIV Cluj, Flo-
rian Dan, a precizat pentru 
Monitorul de Cluj că vina 

aparţine tinerilor, care vin 
nepregătiţi la examen. „Din 
cauza proastei lor pregătiri 
s-a ajuns la aceste cifre. Ima-
ginaţi-vă că la o populaţie de 
300.000 de oameni la nivelul 
municipiului Cluj-Napoca 
există 33 de şcoli de şoferi şi 
vreo 100 de instructori inde-
pendeţi. Disperarea e atât de 
mare în a obţine permisul de 
conducere, încât instructorii 
nu fac faţă, iar candidaţii nu 
învaţă”, a precizat Florian 
Dan.

Instructori: Programările 
se fac şi după 90 de zile

Instructorii auto din 
Cluj-Napoca sunt revoltaţi 
de declaraţiile şefului de la 
Regim Permise, Florian Dan, 
pe care îl acuză că nu respec-
tă legea în ceea ce priveşte 
programarea candidaţilor 

pentru susţinerea examenu-
lui, aceştia precizând că sunt 
cazuri când un elev este pro-
gramat la examen şi după 90 
de zile de la terminarea şco-
lii de şoferi. „I-aş spune 
domnului Florian Dan să nu 
dea vina pe proasta pregătire 
a candidaţilor, ci să se preo-
cupe de cum să programeze 
elevii la examen după lege. 
Omul stă 60-70 de zile şi nu 
se poate programa pentru 
examen. Termină şcoala de 
şoferi în cinci săptămâni, 
după aceea aşteaptă între 60 
şi 90 de zile să dea traseul. 
Este o perioadă mult prea 
lungă de aşteptare. În mo-
mentul când te prezinţi să 
susţii examenul îl progra-
mezi şi la traseu. În perioada 
asta de aşteptare nimeni nu 
mai pune mâna pe carte. Eu 
nu contest că nu are dreptate 

doomnul Florian, dar la tra-
seu se pică şi din vina exami-
natorului, pe lângă perioada 
mare de aşteptare”, a decla-
rat Emil Rusu, directorul 
şcolii de şoferi Alfa. Acesta a 
mai precizat că va participa 
astăzi la o întâlnire cu pre-
fectul judeţului Cluj, Gheor-
ghe Vuşcan, pentru a rezolva 
această problemă cu progra-
mările pentru examen. „Cum 
există unii candidaţi care 
merg azi şi sunt programaţi 
mâine pentru examen, iar al-
ţii merg azi şi dau examenul 
peste 60 de zile?”, se întrea-
bă Rusu.

Examinatorii 
ar trebui să stea pe 
bancheta din spate

La rândul său, directorul 
şcolii de şoferi Auto Rally 
Cluj-Napoca, Cristian Ma-

the, a declarat că, în mod 
normal, examinatorul ar 
trebui să stea pe bancheta 
din spate în timpul exame-
nului. „Există unele proble-
me cu examinatorii. Ne lup-
tăm să ajungem ca aceştia 
să stea în spate. La momen-
tul actual instructorii stau 
în dreapta candidatului, iar 
în spate este un martor care 
e un alt candidat. Examina-
torul, în mod normal, ar tre-
bui să stea în spate iar în 
dreapta să stea instructorul. 
Chiar astăzi voi avea o întâl-
nire cu prefectul pe această 
temă. În ceea ce priveşte 
numărul celor care nu reu-
şesc la examen, sunt anumi-
te şcoli de şoferi care nu fac 
examinarea finală, iau dosa-
re pe bandă rulantă”, a pre-
cizat Mathe. 
 Bianca PREDA

Vor permise de conducere, dar nu învaţă

Sika România, unul dintre 
principalii jucători ai pieţei 
locale de materiale chimice 
de construcţii, va deschide o 
fabrică de mortare uscate la 
Căpuşu Mare. Aceasta este 
cea de-a doua unitate de pro-
ducţie deţinută de compania 
elveţiană pe plan local, ală-
turi de fabrica de aditivi in-
augurată la Braşov în 2008.

„Fabrica de mortare uscate 
va deveni operaţională înce-
pând cu luna septembrie a 
acestui an, cu un personal for-
mat din 10 angajaţi. Vom pro-
duce aici aceeaşi gamă pe care, 
până în acest moment, o im-
portam de la alte subsidiare 
din regiune – atât mortare spe-
ciale (mortare de subturnare, 
mortare de reparaţie, mortare 
de impermeabilizare, mortare 
de presărare), cât şi mortare 
folosite ca adezivi”, a declarat 

Ileana Nicolae, director gene-
ral al Sika România.

Potrivit directorului, la în-
ceputul acestui an, Sika Ro-
mânia a achiziţionat o hală 
de 2.000 de metri pătraţi, am-

plasată pe un teren cu o su-
prafaţă de 20.000 de metri 
pătraţi, dar şi echipamente 
constând în două linii de pro-
ducţie complet automatizate 
de la compania Deutek. Toate 

acestea au făcut parte dintr-o 
unitate de producţie a com-
paniei ce nu mai era operaţi-
onală în momentul achiziţiei.

„Am luat decizia unei in-
vestiţii brownfi eld deoarece 

am găsit această fabrică ce 
corespunde cerinţelor noas-
tre. În plus, o investiţie gre-
enfi eld ar fi  fost operaţională 
după aproximativ 2 ani”, a 
mai spus Ileana Nicolae.

Investiţia în noua unitate 
de producţie a fost susţinută 
din fonduri proprii şi va fi  
amortizată în următorii doi 
ani. În ceea ce priveşte loca-
ţia, aceasta are avantajul po-
ziţionării logistice favorabile 
şi a materiilor prime de bună 
calitate afl ate în vecinătate.

Noua fabrică va avea o ca-
pacitate de producţie de 
aproximativ 50.000 de tone 
anual, iar mortarele uscate 
produse se vor adresa pieţei 
locale, dar vor ajunge şi la ex-
port pe pieţe învecinate, pre-
cum Republica Moldova, 
Bulgaria, Serbia, Ucraina şi 
Ungaria.

Elveţienii investesc într-o fabrică la Căpuş
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chiriei.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 29.03.2013.
Tinând seama de adresa nr. 94/21.01.2013, îna-

intată de Liceul Tehnologic ,, Vladeasa “ Huedin, 
prin care solicită aprobarea acordării în adminis-
traţie a terenului sintetic de la Liceul Tehnologic,, 
Vladeasa,, Huedin str. Horea nr. 78- 80 pe perioada 
01.02.2013 – 31.12.2013, .

Luând în considerare adresa Instituţiei Prefec-
tului Judeţului Cluj nr. 2891/20.02.2013 prin care 
se solicită reanalizarea în vederea modifi cării Ho-
tărârii Consiliului Local nr.11/25.01.2013, în baza 
prevederilor art.19, alin.1, lit . e din Legea nr. 
340/2004 respectiv art.6, alin.1, pct.2 lit.b din H.G 
460/2006.

Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 
2166/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de învăşământ, cultură la şedinţa din data de 
25.03.2013.

Ţinând seama de prevederile art. 868 din Codul 
Civil, art.16, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea puclică si regimul juridic al acesteia, 
art. 36, alin.2, lit.c,alin.5, alin.6 , lit.a, pct.1, 5, 6, si 
art. 45, 119, 121, 124 din Legea nr. 215/2001 a Ad-
ministraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 11/2013.
Art. 2 Se aprobă acordarea în administrare pe 

perioada 01.04.2013 – 31.12.2013, Liceului Tehno-
logic ,, Vlădeasa,, Huedin, a terenului de sport cu 
gazon sintetic din incinta unităţii de învăţământ 
din str. Horea nr. 78-80.

Art.3. Se aprobă ca titularul dreptului de admi-
nistrare, respectiv Liceul Tehnologic ,, Vladeasa 
Huedin”, să încaseze taxele cuvenite din închirie-
rea terenului, iar cota de 50% din încasările lunare 
se vor vira Primăriei Oraşului Huedin în contul nr. 
RO35TREZ 22121300205XXXXX, până în data de 
10 a lunii, pentru luna precentă.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Liceul Tehnologic ,, Vla-
deasa Huedin,, şi direcţia economică din cadrul 
Primăriei Huedin.
Nr. 41/29.03.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:  10
Abţineri:   4
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării unor contracte de 

închiriere a medicilor de familie, în cadrul fostei 
Policlinici Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 29.03.2013.

Având în vedere referatul nr. 2113/2013 înaintat 
de insp. Handraluca Mircea, privind modifi carea 
unor contracte de închiriere a unor cabinete medi-
cale de medicina de familie , apartinand dr. Mislea 
Adriana, dr. Groza Georgeta, dr.Kovacs Eva, con-
form normelor sanitare în vigoare.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
2153/2013 înaintat de primar , si avizat de comisia 
de sănătate cultura la şedinta din data de 
25.03.2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modifi carea contractului de in-

chiriere nr. 3664 din 27.04.2011 a d.nei dr. Mislea 
Adriana, prelungit prin act adiţional nr. 
1/2381/15.03.2012, după cum urmează:

a) Cabinetul – evidenţiat pe schiţa etajului I. 
corp B, la nr. 25 – în suprafaţă de 16,08 mp;

b) Sala de tratament – evidenţiat pe schiţa etaju-
lui I. corp B, la nr. 21-în suprafaţă de 25,20 mp;

c) Spaţii adiacente cabinetului – evidenţiate pe 
schiţa etejului I corp B, la numerele 24, 23, 16 şi 
grupurile sociale, în suprafaţă de 37,31 mp., care 
reprezintă – hol de acces, sală de aşteptare, arhivă, 
vestiar, boxă pentru depozitare şi acces la grup so-
cial.

Art.2. Se aprobă modifi carea contratului de în-
chiriere nr. 3686 din 27.04.2011 a d.nei dr. Groza 
Georgeta, prelungit prin act adiţional nr. 
1/2379/15.03.2012, după cum urmează:

a) Cabinetul – evidenţiat pe schita etajului I. 
corp B, la nr. 19 – în suprafaţă de 16,27 mp;

b) Sala de tratament -evidenţiat pe schiţa etaju-
lui I. corp B, la nr. 20 -în suprafaţă de 15,75 mp.

c) Spaţii adiacente cabinetului – evidenţiate pe 
schita etejului I corp B, la numerele 24, 23, 16 şi 
grupurile sociale în suprafaţă de 37,31 mp., care re-
prezintă – hol de acces, sală de aşteptare, arhivă, 
vestiar, boxă pentru depozitare şi acces la grup so-
cial.

Art.3. Se aprobă modifi carea contractului de închi-
riere nr. 3665 din 27.04.2011 a d.nei dr. Kovacs Eva , 
prelungit prin act adiţional nr. 1/2380/15.03.2012, 
după cum urmează:

a) Cabinetul – evidenţiat pe schiţa etajului I. 
corp B, la nr. 18 – în suprafaţă de 16,01 mp;

b) Sala de tratament -evidentiat pe schita etaju-
lui I. corp B, la nr. 17-în suprafaţă de 17,33 mp;

c) Spaţii adiacente cabinetului – evidenţiate pe 
schita etejului I corp B, la numerele 24, 23, 16 şi 
grupurile sociale, în suprafaţă de 37,31 mp., care 
reprezintă – hol de acces, sală de aşteptare, arhivă, 
vestiar, boxă pentru depozitare şi acces la grup so-
cial.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
darie comunală şi locativă din cadrul Primăriei 
Huedin.
Nr. 42/29.03.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea retelei şcolare de învăţământ 

preuniversitar din orasul Huedin, pe anul 2013 – 
2014

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 29.03.2013.

Având în vedere adresa nr. 18190/2013 a Inspec-
toratului Scolar Judetean Cluj prin care s-a avizat 
propunerile pentru reţeaua unităţilor de învăţă-
mânt care vor functiona pe raza orasului Huedin 
pe anul 2013 – 2014 în urma analizării acestor pro-
puneri în Consiliul de Administratioe al Inspecto-
ratului Scolar Judetean din data de 19.12.2012, cât 
şi a referatului nr. 2167/2013 înaintat de directia 
economică din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
2168/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de învăţămât, cultură la şedinta din data de 
25.03.2013.

Luand în considerare prevederile Legii nr. 
1/2001 a Educatiei şi art. 36, alin.1,2, lit.d, alin 6, lit. 
a pct.1, şi i art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Admi-
nistraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se avizează favorabil reţeua şcolară a uni-

tăţilor de învăţământ preuniversitar, care vor 
funcţiona la nivelul Oraşului Huedin în anul 2013 
– 2014 astfel:

1. Clubul Copiilor Huedin    - Personali-

tate juridică
fi nanţare MECTS
2. Grădiniţa cu program prelungit ,, Prichindeii 

Veseli,,
Huedin   – Personalitate juridică
3. -Grădiniţa cu program normal,, Prichindeii 

Veseli”
Structura 1 Huedin  – Structură
4.Grădiniţa cu program normal,, Prichindeii Ve-

seli”
Structura 2 Huedin  – Structură
5.Grădiniţa cu program normal,, Prichindeii Ve-

seli”
Structura 3 Huedin  – Structură
6. Liceul Tehnologic,, Vladeasa,, Huedin  – 

Personalitate juridică
7.Şcoala primara Bicalatu Oras Huedin   

 – Structură
8.Şcoala primară Cetatea Veche II Oras Huedin  

 – Structură
9.Liceul Teoretic,, Octavian Goga,, Huedin 

 – Persoanlitate juridică
10.Scoala Gimnaziala Speciala Huedin
fi nanţare Consiliul Judeţean  – Personali-

tate juridică
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-

tărâri se încredinţează Liceul Tehnologic ,, Vla-
deasa Huedin,, şi Inspectoratul Scolar Judetean 
Cluj.
Nr. 43/29.03.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de Funcţii al Spitalu-

lui Orăşenesc Huedin la data de 01.03.2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-

nară din data de 29.03.2013.
Având în vedere adresa nr. 1234/18.03.2013, în-

registrată sub nr. 2082/19.03.2013, înaintată de 
Spitalul Orăşenesc Huedin, prin care solicită apro-
barea Statului de funcţii actualizat la data de 
01.03.2013 prin Hotărârea Consiliului de Admi-
nistraţie al Spitalului Orasenesc nr. 3/2013,

respectiv referatul nr. 2145/20.03.2013 înaintat 
de direcţia economică din cadrul Primăriei Hue-
din.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
2146/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de sănătate cultură la şedinţa din data de 
25.03.2013.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, 
poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile 
Sanitare Publice pentru care se transferă Manage-
nentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordi-
nul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de 
predare – preluare în vederea transferului Mana-
gementului Asistentei Medicale a Unităţilor Sani-
tare Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
modifi cată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, 
lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul an-
samblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Ad-
ministraţiei Publice Locale, Ordinul M.S nr. 
916/2006, 1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, 
lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modifi -
cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Statul de Funcţii al Spitalului 

Orăşenesc Huedin, actualizat la data de 01.03.2013, 
cu următoarele modifi cări:

- transferul de la poziţia nr.6, la poziţia nr.4 
în Statul de funcţii a d.lui dr. Roşca Marc Octavian, 

urmare din pagina 2
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şef secţie medicină internă.
- Transfer de la poziţia 4, la poziţia 6 în Sta-

tul de Funcţii a d.nului dr. Băltan Alexandru medic 
primar medicină internă.

- Fixarea în Statul de funcţii la pozitia 8 a 
d.nului dr. Voiculescu Raul medic specialist medi-
cină internă, în urma examenului susţinut con-
form procesului verbal cu nr. 708/07.02.2013, a co-
misiei de examinare pentru postul de medic speci-
alist medicină internă (vacant la pozitia 8 în Statul 
de funcţii).

- Vacantarea postului de infi rmieră de la po-
ziţia 30 din Statul de funcţii, prin demisia d.nei 
Neag Floare.

- Vacantarea postului de medic specialist 
din cadrul Compartimentului Psihiatrie Cronici 
de la poziţia 136( vacantat prin demisie).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin, 
direcţia economică din cadrul Primariei Huedin.
Nr. 44/29.03.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuprinderii în Organigrama 

şi Statul de Funcţii al Aparatului de Specialitate al 
Primarului, a postului vacant de şef serviciu 
S.P.C.L.E.P Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 29.03.2013.

Având în vedere referatul nr. 2147/20.03.2013, 
înaintat de compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită cuprin-
derea în Organigrama şi în Statul de Funcţii al 
Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului 
Huedin, a unui post de şef serviciu în cadrul Servi-
ciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Per-
soanelor, aprobat prin H.C.L nr. 21/2005, 61/2011.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
2203/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de administraţie publica la şedinţa din data de 
25.03.2013.

In conformitate cu prevederile O.G nr. 84/2001 
privind înfi inţareas S.P.C.L.E.P , art.9, alin.2 din 
H.G nr. 2104/2004 privind aprobarea Regulamen-
tului de Organizare şi Functionare a Serviciilor 
Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor, 
art.112, art.III, alin.1,lit.b din legea nr. 188/1999 
privind Statutul Funcţionarilor Publici, art.. 36, 
alin.2, lit.a, alin.3, lit.b, şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administratiei Publice Locale, modifi -
cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă cuprinderea în Organigrama şi 

în Statul de Funcţii al Aparatului de Specialitate al 
Primarului Oraşului Huedin, a postului de şef ser-
viciu – post vacant la Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţa Persoanelor Huedin.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul resurse 
umane din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 45/29.03.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modifi cării art.2 din Hotărâ-
rea Consiliului Local nr. 171/2012, prin care s-a 
aprobat Caietul de Sarcini pentru organizare lici-
taţiei pentru închirierea unui spatiu (12 mp) în P.ta 
Republicii nr. 8- amplasare chioşc alimentar

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 29.03.2013.

Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 
10931/2012 depuă de SC Annemary SRL Huedin 
având sediul în oraşul Huedin str. P.ţa Republicii 
nr. 8, Bl.B2,ap.6, Jud. Cluj, prin care solicită apro-
barea închirierii unui teren domeniu public în su-
prafaţa de 12 mp, situat în P.ţa Republicii nr. 8 lân-
gă podul de peste pârâul Domoş, pentru amenaja-
rea unui chioşc din termopan pentru desfasurarea 
activitatii de alimentaţie publică, respectiv refera-
tul nr. 2169/2013, înaintat de compartimentul spa-
ţiu locativ din cadrul Primăriei Huedin, respectiv 
H.C.L nr. 171/2012 prin care s-a aprobat inchirie-
rea in conditiile legii a amplasamentului menţio-
nat.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
2228/2013 înaintat de primar, şi avizat de comisia 
de administratie publică la şedinţa din data de 
25.03.2013.

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă modifi carea art.2 din Hotărârea 

Consiliului Local nr. 171/2012, prin care s-a apro-
bat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei 
privind închirierea terenului situat în P.ţa Repu-
blicii nr. 8, lânga pârâul Domoş, în suprafaţă de 12 
mp, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
darie comunala si locativa din cadrul Primăriei 
Huedin.
Nr. 46/29.03.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea desemnării celor 2 consilieri 

locali, pentru organizarea adunării săteşti, în vede-
rea desemnării delegatului sătesc în satul Bicalat

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 29.03.2013.

Având în vedere necesitatea reprezentarii inte-
reselor locuitorilor din satul Bicalat respectiv Ce-
tatea Veche în Consiliul Local Huedin, in condiţii-
le in care nu există consilieri locali aleşi care să 
reprezinte aceşti locuitori, respectiv referatul 
2179/2013 din cadrul compartimentului de admi-
nistratie publică locală.

Luând în considerare adresa nr. 4669/2013 a In-
stituţiei Prefectului Judeţului Cluj privind desem-
narea delegatului sătesc, pentru satul Bicalat.

Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 
2180/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de administraţie publică la şedinţa din data de 
25.03.2013, respectiv procesul verbal al comisiei 
de validare incheiat la data de 29.03.2013.

Tinand seama de prevederile art. 53 şi art. 45 din 
legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale 
republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă desemnarea celor doi consilieri 

locali, pentru organizarea adunării săteşti, în ve-
derea desemnării delegatului care va reprezinta 
interesele locuitorilor satului Bicalat, în Consiliul 
Local Huedin, astfel:
 Csudom Francisc

 Lazea Constantin
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-

tărâri se încredinţează Primarul orasului Huedin 
si consilierii desemnaţi.
Nr. 47/29.03.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Voturi nule:  2
Votat pentru: Csudom Francisc 10, impotriva 2
Votat pentru :Lazea Constantin 8,impotriva 4
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocarii Hotărârii Consiliu-

lui Local nr. 5/2013, respectiv aprobarea însuşirii 
valorii de investiţie a Ansamblului de Locuinţe 
A.N.L, pentru tineri, situat în Huedin str. Gheor-
ghe Doja nr.7 respectiv Aleea 1 Mai

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 29.03.2013.

Având în vedere adresele nr. 15829/15.01.2013, 
şi nr.2244/12.02.2013 a Agenţiei Naţionale Pentru 
Locuinte, prin care se comunică valorile investiţii-
lor celor 2 Ansambluri de locuinte A.N.L realizate 
în orasul Huedin, respectiv Str. Gheorghe Doja şi 
Aleea 1Mai, Protocolul de predare – primire a celor 
două investiţii A.N.L. nr. 1134/2011, cât şi referatul 
nr. 2315/2013 înaintat de compartimentul de gos-
podarie comunală şi locativă, privind modifi carea 
H.C.L nr. 5/2013, în sensul aprobării doar a valorii 
investiţiei pentru cele două ansambluri de locuin-
ţe pentru tineri destinate închirierii din str. Ghe-
orghe Doja nr. 7, respectiv Aleea 1 Mai , Bl. 1,2,3,4.

Luand în considerare adresa Instituţiei Prefec-
tului Judeţului Cluj nr. 2891/2013, prin care se so-
licită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
5/2013.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
2321/2013 înaintat de primar şi avizat de

Ţinând seama de prevederile art. 8, alin.2 din 
Legea nr. 152/1998 privind infi intarea ANL, 
art.7,alin.6 din Legea nr. 114/1996, Legea nr. 
213/1998 , 36, alin. 1, 2, 6, lit. b,d, alin.4, lit.e, alin.6, 
lit.a, pct.17, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Admi-
nistraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
 Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 5/2013.
 Art. 2 Se aprobă însuşirea valorii de investiţie a 

Ansamblului de Locuinţe A.N.L. pentru tineri, des-
tinate închirierii, situat în oraşul Huedin str. Ghe-
orghe Doja nr. 7, cu 9 unităţi locative, şi o valoare 
totală de 1.301.544,67 lei cu TVA.

 Art.3. Se aprobă însuşirea valorii de investiţie a 
Ansamblului de Locuinţe A.N.L pentru tineri, des-
tinate închirieri, situat în oraşul Huedin, str. Aleea 
1 Mai , cu 44 unităţi locative, şi o valoare totală de 
5.892.753,33 lei cu T.V.A astfel :
 Bloc nr. 1  1.471.801,45 lei
 Bloc nr. 2 .   1.473.479,30 lei
 Bloc nr. 3  1.475.472,88 lei
 Bloc nr. 4  1.471.999,70 lei
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-

tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
dărie comunală şi locativă, respectiv direcţia eco-
nomică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 48/29.03.2013
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:  14
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Şaitiş Cristina  Cozea Dan
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Consumul excesiv de sare 
provoacă aproximativ 2,3 mi-
lioane de decese pe plan mon-
dial în fi ecare an, punând ast-
fel în umbră pericolele pentru 
sănătate cauzate de consumul 
de băuturi carbogazoase, in-
formează dailymail.co.uk.

Circa 15% din totalul dece-
selor cauzate de infarcte, ac-
cidentele vasculare cerebrale 
şi alte boli asociate inimii pe 
plan mondial, în 2010, au fost 
cauzate de consumul excesiv 
de sare, potrivit unui studiu 
prezentat de American Heart 
Association.

Potrivit unui studiu recent 
realizat de cercetătorii de la 
Universitatea Harvard, con-
sumul excesiv de băuturi car-
bogazoase conduce la dece-
sul a circa 180.000 de persoa-
ne în fi ecare an.

Sarea, mai rea decât 
băturile dulci

„Măsuri naţionale şi globa-
le de sănătate publică, pre-
cum programe de reducere a 
concentraţiei de sare din ali-
mentaţie ar putea salva mili-
oane de vieţi”, a declarat co-
ordonatorul acestui studiu, 
Dariush Mozaff arian (foto) 
profesor de medicină şi epi-
demiologie la Harvard Scho-
ol of Public Health.

„Povara sării este mult mai 
grea decât povara băuturilor 
dulci, pentru că acestea din 
urmă reprezintă doar un tip 
alimentar, pe care oamenii 
pot să îl evite cu uşurinţă, în 
timp ce sarea se afl ă în toate 
produsele”, a adăugat el.

Un milion de decese 
premature

Cercetătorii au analizat 247 
de sondaje referitoare la con-
sumul zilnic de sare, realizate 

pe persoane adulte, grupate în 
funcţie de vârstă, sex, regiune 
şi ţară, între 1990 şi 2010, în 
cadrul programului Global 
Burden of Diseases Study din 
2010, un studiu internaţional 
la care au participat 488 de 
medici din 303 instituţii medi-
cale din 50 de ţări.

Aproape un milion dintre 
aceste decese – 40% din total 
– au fost premature, persoa-
nele decedate fi ind oameni în 
vârstă de până la 69 de ani.

Circa 60% dintre decese 
s-au produs la bărbaţi şi 
40% la femei. Infarctele au 
cauzat 42% dintre decese, 
iar accidentele vasculare 
cerebrale au cauzat 41% 
dintre ele. Restul deceselor 

au fost provocate de alte ti-
puri de boli cardiovascula-
re.

84% dintre decesele cau-
zate de consumul excesiv de 
sare s-au produs în ţările cu 
venituri mici şi medii.

Un singur baton de cioco-
lată consumat zilnic influ-
enţează activitatea creieru-
lui în mod direct, putând 
scădea considerabil riscul 
de a face atac cerebral, arată 
un studiu recent, realizat de 
specialiştii britanici şi citat 
de dailymail.co.uk.

Cercetări anterioare în 
acest sens au arătat că bene-
fică pentru creier, în cazul 
în care este consumată cu 
moderaţie, este ciocolata 
neagră, însă acest studiu re-
cent, publicat în revista Ne-
urology, arată în premieră 
că orice tip de ciocolată ac-
ţionează asupra vaselor de 
sânge.

Specialiştii de la Glasgow 
University au măsurat vite-
za sângelui participanţilor 
la studiu, la nivelul celor 
mai importante artere, în 
timp ce aceştia consumau 
ciocolată stând în poziţie 
orizontală. S-a descoperit 
astfel că ciocolata avea efect 
asupra nivelului de dioxid 
de carbon care afectează va-
sele de sânge, îmbunătăţind 

circulaţia şi având, astfel, 
un impact pozitiv la nivelul 
celulelor creierului.

„Consumul unui baton de 
ciocolată obişnuită a fost 
asociat cu o modificare a ni-
velului de rigiditate a vase-
lor de sânge. Informaţiile 
noastre iau în calcul posibi-
litatea să existe un efect di-
rect între anumite ingredi-
ente din ciocolată şi vasele 
de sânge. Ipoteza este plau-
zibilă datorită flavonoizilor 
din ciocolată”, spune profe-
sorul Matthew Walters, co-
ordonatorul studiului.

Flavonoizii, care se regă-
sesc mai ales în cacao, sunt 
antioxidanţi puternici care 
contribuie la prevenirea 
afecţiunilor cardiace. Însă 
ciocolata este bogată în za-
hăr şi are un conţinut cres-
cut de grăsimi şi poate cau-
za obezitate, acesta fiind, de 
altfel, unul dintre principa-
lii factori care declanşează 
atacul cerebral.

„Trebuie să ţinem cont de 
aceste noi descoperiri”, este 
concluzia autorilor studiului.

„Sarea în bucate”, vinovată pentru 
2,3 milioane de decese anual

Ciocolata reduce riscul de atac cerebral

DARIUSH MOZAFFARIAN | profesor de medicină 
și epidemiologie la Harvard School of Public Health

 „Povara sării este mult mai grea decât povara băuturilor 
dulci, pentru că acestea din urmă reprezintă doar un tip 
alimentar, pe care oamenii pot să îl evite cu uşurinţă, în 
timp ce sarea se află în toate produsele.“


