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Hotărârile Consiliului Local Huedin din martie 2014, în paginile 2-3, 6-7

Ziua Mondială a Teatrului la Huedin

Nu se putea alege o dată mai plină de semnificaţii, mai emoţionantă decât Ziua Mondială a Teatrului (27 martie) 
pentru Ediţia I a Festivalului Judeţean de Teatru pentru elevi „Amigong”. Organizarea aparţine Liceului 
Teoretic „Ocravian Goga“ Huedin (prof. Doru Ioan Rus, prof. dr. Cristian Filip, prof. Daciana Loi şi prof. Cosmin 
Pavel) în parteneriat cu:Consiliul Local, Primăria Huedin, Casa de Cultură Huedin (director Nicolae Traica) şi 
Asociaţia „Actived 2013” Huedin (preşedinte prof. Gheorghe Sobec). Pagina 4

RATUIT

ediţie de 

HUEDIN

De marţi, 1 aprilie, românii pot 
alege între cărţile de identitate 
clasice şi cele biometrice. Noul 
document conţine, pe lângă nume-
le şi prenumele posesorului, ima-
ginea şi amprentele posesorului.

Buletinele biometrice mai con-
ţin informaţii de pe cardul de să-
nătate, plus date legate de starea 
de sănătate a posesorului. Autori-
tăţile spun că noile documente vor 
fi imposibil de falsificat.

Pe cartea de identitate apar ca şi 
până acum datele clasice: numele 
şi prenumele, sexul, cetăţenia, da-

ta şi locul naşterii, semnătura, fo-
tografia, Codul Numeric Personal 
şi adresa. Ele sunt însă prevăzute 
cu cipuri pe care sunt stocate mai 
multe informaţii – de la numele 
părinţilor, până la imagine facială 
şi amprentele a două degete.

Prin elementele de securizare, 
autorităţile spun că noile buletine 
vor fi imposibil de falsificat.

Pentru că acest tip de docu-
ment a stârnit nemulţumiri, in-
clusiv în rândul preoţilor, auto-
rităţile vor emite şi cărţi de iden-
titate clasice, fără cip, pentru cei 

care nu doresc să aibă carte de 
identitate biometrică.

Românii pot opta pentru cărţi de identitate biometrice În această ediţie puteţi citi:

Cupa „Vlădeasa” la minihandbal
Sala de sport a Liceului Tehnologic 

„Vlădeasa” Huedin a găzduit prima 
ediţie a Cupei „Vlădeasa”, la minihand-
bal, concurs judeţean pentru copiii în 
vârstă de 12-13 ani. Pagina 5

Şi la Cluj se nasc eroi!
Deşi rănit grav la ambele picioare, 

sergentul major Mirel Băiţan a reuşit 
să salveze viaţa unui coleg, în timpul 
misiunilor în Afganistan. Pagina 8
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ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reorganizării structuri organi-

zatorice a Spitalului Orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extra-

ordinară din data de 07.03.2014.
Având în vedere adresa nr. 785/24.02.2014, înre-

gistrată sub nr. 1220/24.02.2014 înaintată de Spita-
lul Orăşenesc Huedin, prin care solicită aprobarea 
reorganizarii Structurii organizatorice a Spitalului 
Orăşenesc Huedin, şi ţinând seama de Hotărârea 
Comitetului Director nr. 3/18.02.2014, cât şi Hota-
rarea Consiliului de Administraţie nr. 2/21.02.2014 
al Spitalului Orasenesc Huedin, respectiv referatul 
nr. 1247/2014 inaintat de Direcţia economică din 
cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
1444/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
economică la şedinţa din data de 07.03.2014.

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 Manage-
mentului Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare 
Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii mo-

difi cată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b 
din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansam-
blului de atribuţii şi competenţă, exercitate de Mi-
nisterul 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 Admi-
nistraţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă reorganizarea Structuri organi-

zatorice a Spitalului Orăşenesc Huedin astfel:
-Diminuarea Compartimentului de Ortopedie 

Traumatologie de la 10 paturi DRG la 5 paturi DRG 
si cresterea numarului de paturi pe Sectia Chirurgie 
Generala de la 15 paturi la 20 paturi.

-Diminuarea Compartimentul A.T.I. de la 10 pa-
turi la 8 paturi şi suplimentarea Compartimentului 
de Psihiatrie Acuţi cu 1 pat şi a Compartimentului 
de Psihiatrie Cronici cu 1 pat.

Art2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Spitalul orăşenesc Huedin.
Nr. 43/07.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru :  7
Abtineri :   6
Consilier care nu a votat 1
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea desemnării noii comisii de 

cenzori formată din trei membrii, şi a unui membru 
supleant la SC Transim SA Huedin.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extra-
ordinară din data de 20.03.2014.

Având în vedere adresa nr.11/06.03.2014 înain-
tată de SC Transim SA, prin care solicită numirea 
noii comisisii de cenzori ai societăţii, pe o perioadă 
de 3 ani, respectiv referatul nr. 1533//06.03.2014 
înaintat de direcţia economică din cadrul Primări-
ei Huedin.

Ţinând seama de prevedeerile HG. 376/2003, 
prin care Consiliul Local Huedin a bodândit calita-
tea de acţionar la SC Transim SA cu un procent de 
96,34% din capitalul social al societatii, cât şi a Pro-
tocolului nr. M.P 1229/30.05.2003 de predare – pre-
luare al acţiunilor deţinute de APAPS la SC Tran-
sim SA în proprietatea privată al oraşului Huedin, 
Jud. Cluj.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
1534/20.03.2014, înaintat de Primar şi avizat de co-
misia pentru activităţi economico – fi nanciare la 
şedinţa din data de 20.03.2014.

In temeiul prevederilor Statutului SC Transim 
SA , HG. 376/2003, art. 36, alin.1,2, lit.a, alin.3, lit.c, 
şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Pu-
blice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă desemnarea noii comisii de cen-

zori formată din trei membrii, şi a unui membru su-
pleant la SC Transim SA Huedin astfel:

Comisia de cenzori:   – Imre Ioan
- Nistor Rodica
- Gabor Silvia
-  Membru supleant : – Dacian Loi
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-

râri se încredinţează SC Transim SA Huedin şi co-
misia desemnata.
Nr. 44/20.03.2014
Consilieri total:  15
Consilieri prezenţi:  15
Votat pentru : Imre Ioan 15
Votat pentru: Nistor Rodica 15
Votat pentru Gabor Silvia: 8
Votat împotriva:   7
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea complectării art. 6 din cap. II 

– ,, Scopul şi obiectul de activitate al societăţii,, din 
Statutul SC Transim SA, cu completarea obiectelor 
de activitate cu două coduri noi conform cod CAEN 
3530, respectiv 4677,

Hotărârile Consiliului Local Huedin
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la SC Transim SA Huedin.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extra-

ordinară din data de 20.03.2014.
Având în vedere adresa nr.12/06.03.2014 înainta-

tă de SC Transim SA, prin care solicită completarea 
obiectelor de activitate cu două coduri noi conform 
cod CAEN 3530, respectiv 4677, respectiv referatul 
nr. .1553/06.03.2014 înaintat de direcţia economică 
din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de prevedeerile HG. 376/2003, 
prin care Consiliul Local Huedin a bodândit calita-
tea de acţionar la SC Transim SA cu un procent de 
96,34% din capitalul social al societatii, cât şi a pro-
coloului nr. M.P 1229/30.05.2003 de predare – pre-
luare a acţiunilor deţinute de APAPS la SC Transim 
SA în proprietatea privată al oraşului Huedin, Jud. 
Cluj.

Luând in considerare proiectul de hotărâre nr. 
1554/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedinţa 
din data de 20.03.2014.

In temeiul prevederilor cap. II –,, Scopul şi Obiec-
tul de activitate al societătii,, din Statutul SC Tran-
sim SA , HG. 376/2003, art. 36, alin.1,2, lit.a, alin.3, 
lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţi-
ei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1.Se aprobă complectarea art. 6 din cap. II – ,, 

Scopul şi obiectul de activitate al societăţii,, din Sta-
tutul SC Transim SA, cu completarea obiectelor de 
activitate cu două coduri noi conform cod CAEN 
3530, respectiv 4677, astfel:

- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturi-
lor Aceasta clasa include -comertul cu ridicata al 
deseurilor si resturilor metalice si nemetalice si al 
materialelor pentru reciclare, inclusiv colectarea, 
sortarea, separarea, demontarea bunurilor uzate, 
cum sunt automobilele, in scopul obtinerii de piese 
reutilizabile, ambalarea si reambalarea, depozita-
rea si livrarea, dar fara un proces real de transfor-
mare. In plus, deseurile achizitionate si vandute au 
o valoare remanenta Aceasta clasa include de ase-
menea: -dezmembrarea automobilelor, calculatoa-
relor, televizoarelor si a altor echipamente pentru a 
obtine si revinde piese utilizabile

- 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat 
Aceasta clasa include: -producerea, colectarea si 
distributia aburului si a apei calde pentru incalzit, 
obtinerea de energie si alte scopuri -producerea si 
distributia de aer rece -producerea si distributia de 
apa refrigerata pentru racire -producerea de gheata, 
in scop alimentar sau nealimentar

Art. 2 Se mandatează Directorul SC Transim SA 
în vederea completării obiectului de activitate al SC 
Transim SA, cu activităţile prevăzute la art.1.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează SC Transim SA Huedin.
Nr. 45/20.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru : 15
Preşedinte de şedinţă,
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi carea Organigramei 

Spitalului Orăşenesc Huedin prin trecerea unitatii 
de transfuzie Sanguina de la Compartimentul ATI, 
in subordinea managerului, respectiv transforma-
rea temporară a postului de medic primar medicină 
de familie, de la Camera de Gardă pozitia nr. 147 din 
Statul de Funcţii, în post de medic specialist medi-
cină de urgenţă.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extra-
ordinară din data de 20.03.2014.

Tinând seama de adresa nr. 1182/19.03.2014 , 
înregistrată sub nr. 1902/19.03.2014 înaintata 
de Spitalul Orăşenesc Huedin, prin care solicită 
aprobarea modificării Organigramei unităţii 
prin trecerea Unităţii de Transfuzie Sanguină(de 
pe lângă Compartimentul A.T.I) în subordinea 
managerului, şi ţinând seama de Hotărârea Con-
siliului de Administraţie nr. 4 din data de 
19.03.2014, respectiv referatul nr. 
1910/19.03.2014 înaintat de Direcţia economică 
din cadrul Primăriei Huedin.

Având în vedere adresa nr. 1183/19.03.2014 înre-
gistrată sub nr. 1903/19.03.2014 înaintată de Spita-
lul Orăşenesc Huedin, prin care solicită aprobarea 
transformării temporare a postului de medic pri-
mar medicină de familie, de la Camera de Gardă po-
zitia nr. 147 din Statul de Funcţii, în post de medic 
specialist medicină de urgenţă, şi tinând seama de 
Hotararea Consiliului de Administraţie nr. 4 din da-
ta de 19.03.2014, respectiv referatul nr. 
1909/19.03.2014 înaintat de Direcţia economică din 
cadrul Primăriei Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
1912/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de 
sănătate, tineret la şedinţa din data de 20.03.2014.

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 Manage-
mentului Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare 
Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii modifi cată 
prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b din O.U.G 
nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul 
Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei 
Publice Locale, Ordinul M.S nr. 916/2006, 
1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, 
lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Admi-
nistraţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modifi carea Organigramei Spi-

talului Orăşenesc Huedin, prin trecerea Unităţii de 
Transfuzie Sanguină de la Compartimentul A.T.I , în 
subordinea managerului.

Art. 2. Se aprobă transformarea temporară a pos-
tului de medic primar medicină de familie, de la Ca-
mera de Gardă pozitia nr. 147 din Statul de Funcţii, 
în post de medic specialist medicină de urgenţă.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 46/20.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru : 15
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea desemnării unui reprezentant 

al Consiliului Local Huedin, în Consiliul de Admi-
nistraţie al Spitalului Orăşenesc Huedin.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extra-
ordinară din data de 20.03.2014.

Având în vedere necesitatea efi cientizării servi-
ciilor de asistenţă medicală prin prisma procesului 
de descentralizare şi accelerarea procesului de re-
formă în domeniul sanitar, respectiv de transferare 
a Managementului Spitalului Orăşenesc Huedin 
către Consiliul Local Huedin.

Ţinând seama de actul nr. 1486/05.03.2014 a d.
nei dir. economic Pandrea Rodica Viorica, prin ca-
re îşi înaintează demisia din funcţia de reprezen-

tant al Consiliului Local Huedin, ca membru în 
Consiliul de Aadministraţie al Spitalului Orăşe-
nesc Huedin, respectiv referatul nr.1818/18.03.2014 
înaintat de direcţia economică din cadrul Primări-
ei Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
1819/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de 
sănătate, tineret, la şedinţa din data de 20.03.2014.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 
2, poziţia 121 din H.G nr. 529/2010 privind Unită-
ţile Sanitare Publice pentru care se transferă Ma-
nagenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din 
Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului 
de predare – preluare în vederea transferului Ma-
nagementului Asistentei Medicale a Unităţilor 
Sanitare Publice , art.186, alin.1, alin.2, lit. B, 
alin.4 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii modifi cată prin O.U.G 48/2010 
, O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansam-
blului de atribuţii şi competenţă exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile 
Administraţiei Publice Locale.

Ţinând seama de prevederile rt. 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 desemnarea d.nei Costea Daniela 

Alexandrina ca reprezentant al Consiliului Local 
Huedin, în Consiliul de Administraţie al Spitalului 
Orăşenesc Huedin .

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 47/20.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :  8
Votat impotriva:  7
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Insuşirii Inventarului Bunu-

rilor care aparţin Domeniului Public al Oraşului 
Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 28.03.2014.

Având în vedere necesitatea aprobării însuşirii 
Inventarului bunurilor care aparţin Domeniului 
Public al Oraşului Huedin.

Tinând seama de referatul nr. 1940/21.03.2014 
înaintat de Comisia de Inventariere a Domeniului 
Public al Oraşului Huedin, şi luând în considerare 
dispoziţia Primarului oraşului Huedin nr. 
110/21.03.2014.

Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 
1992/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedinţa 
din data de 24.03.2014.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul ju-
ridic al acesteia, HG 969/2002 privind atestarea 
Domeniului Public al judetului Cluj, art. 36, alin. 2, 
lit.b, alin.4, lit.d, alin.6, lit.a, pct.1 şi art. 45 din Legea 
nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modi-
fi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Insuşirea Inventarului Bunurilor 

care aparţin Domeniului Public al Oraşului Huedin, 
conform listei de inventar anexată la prezenta hotă-
râre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de urba-
nism şi direcţia economică din cadrul Primăriei 
Huedin.

Continuarea în pagina 6
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Operatorii telecom vor prac-
tica, de la 1 aprilie, tarife de in-
terconectare mult reduse, de la 
3,07 eurocenţi/minut la 0,96 
eurocenţi/minut în cazul tele-
foniei mobile şi de la 0,67 la 0,14 
eurocenţi/minu pentru telefo-
nia fi xă, potrivit ANCOM.

Tarifele de interconectare, 
sau de terminare a apelurilor 
în altă reţea, sunt plătite între 
operatori pentru convorbirile 
clienţilor în afara reţelei la ca-
re sunt abonaţi sau au cartelă 
prepaid. Acest preţ se regă-
seşte în tariful perceput clien-
tului care iniţiază apelul.

„Autoritatea Naţională pen-
tru Administrare şi Reglemen-

tare în Comunicaţii (ANCOM) 
a adoptat, în urma avizului fa-
vorabil primit din partea Co-
misiei Europene, deciziile prin 
care sunt stabilite noile tarife 
maxime pentru serviciile de 
interconectare în vederea ter-
minării apelurilor. Începând 
cu data de 1 aprilie, noile tarife 
maxime pentru terminarea 
apelurilor în România scad de 
la 0,67 eurocenţi/minut la 0,14 
eurocenţi/minut, pentru ter-
minarea la puncte fi xe, respec-
tiv de la 3,07 eurocenţi/minut 
la 0,96 eurocenţi/minut, pen-
tru terminarea la puncte mo-
bile”, se arată într-un comuni-
cat al ANCOM.

În urma fi nalizării procesu-
lui de consultare naţională a 
modelelor de calculaţie a cos-
turilor pentru determinarea 
tarifelor de interconectare din 
a doua jumătate a anului 2013, 
ANCOM a notifi cat Comisia 
Europeană şi autorităţile naţi-
onale de reglementare din ce-
lelalte state membre ale Uniu-
nii Europene cu privire la apli-
carea noilor plafoane tarifare.

Acordul primit din partea 
Comisiei Europene permite 
ANCOM adoptarea setului de 
măsuri propuse.

„În răspunsul său, Comisia 
Europeană a salutat tarifele 
LRIC pur pentru terminarea 

apelurilor calculate de AN-
COM, apreciind că acestea 
contribuie la crearea unor 
condiţii concurenţiale echita-
bile pentru operatori şi asigură 
tuturor utilizatorilor benefi cii 
maxime din punct de vedere al 
posibilităţilor de alegere, al 
preţurilor şi al calităţii. Mă bu-
cur că am încheiat cu succes 
unul dintre cele mai complexe 
proiecte ale autorităţii şi aş-
tept cu interes internalizarea 
benefi ciilor acestor măsuri în-
delung aşteptate, de exemplu 
prin impulsionarea inovaţiei şi 
lansarea unor oferte cu amă-
nuntul mai competitive, în be-
nefi ciul tuturor utilizatorilor”, 

a declarat preşedintele AN-
COM, Cătălin Marinescu.

ANCOM a calculat costurile 
efi ciente ale furnizării servici-
ilor, utilizând ipoteze de lucru 
în conformitate cu legislaţia 
din România, informaţiile 
transmise de furnizorii de re-
ţele, precum şi cele mai bune 
practici de modelare la nivelul 
Uniunii Europene.

Noile tarife vor deveni obli-
gatorii pentru toţi furnizorii 
de reţele din România identi-
fi caţi cu putere semnifi cativă 
pe pieţele de terminare a ape-
lurilor la puncte fi xe şi mobile: 
46 de furnizori de reţele fi xe şi 
6 furnizori de reţele mobile.

Noi tarife la telefonie. Cât vom plăti de la 1 aprilie pentru apeluri

Nu se putea alege o dată mai 
plină de semnifi caţii, mai emo-
ţionantă decât Ziua Mondială 
a Teatrului (27 martie) pentru 
Ediţia I a Festivalului Jude-
ţean de Teatru pentru elevi 
„Amigong”. Organizarea apar-
ţine Liceului Teoretic „Ocravi-
an Goga“ Huedin (prof. Doru 
Ioan Rus, prof. dr. Cristian Fi-
lip, prof. Daciana Loi şi prof. 
Cosmin Pavel) în parteneriat 
cu:Consiliul Local, Primăria 
Huedin, Casa de Cultură Hue-
din (director Nicolae Traica) şi 
Asociaţia „Actived 2013” Hue-
din (preşedinte prof. Gheorghe 
Sobec). În deschiderea festiva-
lului a vorbit prof. Doru Rus, 
coordonatorul festivalului, 
prof. Silvia Cozea (director Li-
ceul Teoretic ”Ocravian Goga“ 
Huedin) şi prof. dr. Alexandru 
Jurcan care ai subliniat pere-
nitatea teatrului, care înseam-
nă contact viu, solidaritate de 
spectator, puls emoţional.

Liceul Tehnologic “Vlădea-
sa” Huedin cu trupa “Zâmbe-
te” a prezentat piesa “La şcoa-
lă – colegele”, adaptare după 
Mircea Sântimbreanu în regia 
prof. Stănică Daniela. Tema 
aleasă a interesat prin actuali-
tate. Actorii s-au străduit să 
fi e autentici. Trupa” Mugura-
şii” de la Şcoala Gimnazială 
Răchiţele a prezentat piesa 
„Soacra cu trei nurori” de Ion 
Creangă. Regia a aparţinut 
prof. Roşu Alexandra Claudia; 
costume adecvate, recuzita 
bogată, joc de scenă dinamic. 
Şcoala Gimnazială „Aurel 
Munteanu” Valea Drăganului 
cu trupa „Zorba – Murătura” a 
prezentat spectacolul „Caut 
gazdă perfectă!!!”, autor Ion 
Luca Caragiale în regia sem-
nată de prof. Todiţă Alexan-
dru şi prof. Morar Cornel. Ac-
torii au avut vervă, dinamism 
şi inventivitate. În fi nal, Lice-
ul Teoretic “Octavian Goga” 
Huedin cu trupa “Amigong” a 
prezentat piesa “Tămăduito-
rul” de Ion Băieşu în regia 

prof. Doru Ioan Rus. „O regie 
inspirată, legată, justifi cată, 
cu actori buni si foarte buni”- 
(concluzia juriului).

Juriul, format din prof. dr. 
Alexandru Jurcan (scriitor, 
membru al Uniunii Scriitorilor 
din Romania), preşedinte, prof. 

dr. Dinu Bălan (Liceul Teoretic 
„Octavian Goga” Huedin), înv. 
Nicolae Traica (Asociaţia „Acti-
ved 2013” Huedin), Dezsi Nor-
bert (Primăria oraşului Huedin) 
şi elevul Cătălin Mocan (mem-
bru al trupei de teatru francofon 
”Assentiment” de la Liceul Teo-

retic „Octavian Goga” Huedin), 
a decis atât premiile individuale: 
„Cea mai bună actriţă” (eleva 
Giurgiu Maria de la Şcoala Gim-
nazială “Aurel Munteanu” Valea 
Drăganului) şi „Cel mai bun ac-
tor” (elevul Mihai Gligan de la 
Liceul Teoretic “Octavian Goga” 

Huedin), cât şi ierarhia fi nală: 
Locul I – Trupa “Amigong” – Li-
ceul Teoretic „Octavian Goga “ 
Huedin, Locul II – Trupa „Zâm-
bete” – Liceul Tehnologic „Vlă-
deasa” Huedin, Locul III – Tru-
pa “Muguraşii” – Şcoala Gimna-
zială Răchiţele şi Menţiune – 
Trupa „Zorba-Murătura” – 
Şcoala Gimnazială „Aurel Mun-
teanu” Valea Drăganului. Asoci-
aţia „Actived 2013’’ Huedin prin 
preşedintele ei, prof. Gheorghe 
Sobec a premiat „Cea mai tînără 
actriţă” în persoana elevei Todo-
ruţ Ioana Patricia de la Şcoala 
Gimnazială Răchiţele.

Festivalul s-a desfăşurat în 
bune condiţii şi datorită spon-
sorilor: Consiliul Local Hue-
din / Primăria Huedin / Casa 
de Cultură Huedin, Asociaţia 
„Actived 2013” Huedin, Asoci-
aţia de Părinţi – Liceul Teore-
tic „Octavian Goga” Huedin şi 
societăţile comerciale „Roval 
Plant” din Poieni şi „Bicar” din 
Huedin. Trebuie subliniată 
contribuţia esenţială a prof. 
Gheorghe Sobec -preşedintele 
Asociaţiei “Actived 2013” Hu-
edin şi a prof. Doru Ioan Rus 
care au organizat impecabil 
Festivalul Judeţean de Teatru 
pentru Elevi „Amigong”, cu 
prestanţă, seriozitate şi dărui-
re reuşind să imprime un pro-
fesionalism de apreciat. În fi -
nal s-a făcut poza de grup…ca o 
mărturie a acestei prime ediţii, 
care a reunit pe aceeaşi scenă 
“micii actori” ai şcolilor din zo-
nă sau de ce nu…marii actori 
de peste ani.

Prof. dr. Alexandru Jurcan, 
preşedintele festivalului, 
menţiona la „Impresii”: „Re-
marc o organizare impecabilă, 
graţie organizatorilor. Sala 
plină, mape ale festivalului, 
prezentare amuzantă. Cele 
patru trupe au evoluat pe sce-
nă cu corectitudine şi dăruire. 
Juriul a departajat prestaţiile 
cu implicare justă.”

Prof. Doru Ioan Rus
Foto: Horea Matiş

Ziua Mondială a Teatrului la Huedin



monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin 5

Orice persoană ar fi  bine să 
facă, o dată la cinci ani, o se-
rie de teste, pentru HIV, he-
patită B şi C, mai ales dacă 
are un compartament posibil 
la risc, respectiv tatuaje, 
piercing, contact sexual ne-
protejat, a declarat manage-
rul Institutului de Boli Infec-
ţioase „Matei Balş”, Adrian 
Streinu-Cercel.

Medicul a mai recomandat 
persoanelor care au suferit in-
tervenţii chirurgicale şi au 
primit sânge înainte de 1989 
să se testeze pentru virusurile 
hepatice B şi C, pentru că la 
vremea respectivă nu se ştia 
de aceste virusuri şi sângele 
încă nu era testat nici în Ro-
mânia şi nici în alte ţări.

Acesta a spus că tot mai mult 
se vorbeşte vindecarea funcţio-
nală, în cazul infecţiei cu virus 
hepatic B la foarte mulţi paci-

enţi, dar şi la din ce în ce mai 
mulţi pacienţi cu HIV.

Totodată, studiile la nivel 
naţional arată că în prezent 
pot fi  vindecaţi aproape în 
proporţie de sută la sută paci-
enţii cu hepatită C.

Prevalenţa cu virusul hepa-
tic C în România este de 3,23 
la sută, cele mai multe infecţii 
înregistrându-se la grupele de 
vârstă 50 – 59 de ani şi 60 – 70 
de ani, a menţionat Stre-
inu-Cercel.

„Este foarte adevărat că nici 
virusul nu a stat degeaba şi am 
descoperit că are mutaţii care 
ne pun în situaţia să facem 
pre-screening, pentru a şti 
exact ce dăm pacientului, pe ce 
perioadă şi cu ce rezultate”, a 
spus managerul Institutului 
„Matei Balş” din Capitală.

La ora actuală, se discută 
despre opt virusuri hepatice 
(A, B, C, D, E, G, TTV, SEN) şi 
specialiştii sunt convinşi că, 
aşa cum spunea profesorul 
Ştefan Nicolau cu câteva dece-
nii în urmă, nu vor ajunge lite-
rele alfabetului pentru a bote-
za aceste virusuri, a mai spus 
medicul, adăugând că impor-
tant este că medicii au la dis-
poziţie teste performante şi 
tratamente care ţintesc cu ma-
re precizie virusurile hepatice.

„Am elaborat Registrul 
Naţional pentru infecţii vi-

rale cu virusuri hepatice. 
După 15 aprilie sperăm să în-
cepem probele în aşa fel în-
cât el să poată fi  utilizat de 
orice medic, de medicii de 
familie pentru a înscrie pa-
cienţii decelaţi în cadrul 
screeningului de depistare a 
virusurilor hepatice şi de 
medicii specialişti pentru 
preluarea acestor pacienţi 
pentru diagnostic, stadiali-
zare, monitorizare şi tera-
pie”, a mai declarat Stre-
inu-Cercel, menţionând că 
terapia clasică se face, ca şi 
până acum, la nivelul tuturor 
centrelor de gastroenterolo-
gie şi boli infecţioase, iar tri-
pla terapie se va face numai 
la nivelul centrelor regiona-
le, după cum s-a convenit la 
nivelul Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate şi Mi-
nisterului Sănătăţii.

Orice persoană să facă, o dată la cinci ani, teste pentru HIV, hepatită B şi C

Sala de sport a Liceului 
Tehnologic „Vlădeasa” Hue-
din a găzduit prima ediţie a 
Cupei „Vlădeasa”, la mi-
nihandbal, concurs judeţean 
pentru copiii în vârstă de 
12-13 ani. Concursul organi-
zat de Liceul Tehnologic 
„Vlădeasa” Huedin în parte-
neriat cu Consiliul Local, Pri-
măria oraşului Huedin şi 
Asociaţia „Actived 2013” Hu-
edin, a reunit la start echipe 
de fete şi băieţi de la Liceul 
Teoretic „Onisifor Ghibu” 
Cluj-Napoca, Şcoala Gimna-
zială „Alexandru Vaida Voie-
vod” Cluj-Napoca, Şcoala 
Gimnazială Negreni, Şcoala 
Gimnazială Răchiţele şi Li-
ceul Tehnologic „Vlădeasa” 
Huedin. Arbitrajul concursu-
lui a fost asigurat de Coroian 
Cristian (Cluj-Napoca / arbi-
tru divizionar), prof. Vlad 
Andreea (Şcoala Gimnazială 
„Alexandru Vaida Voievod” 
Cluj-Napoca) şi Andriescu 
Mihai (cadru didactic la Li-
ceul Tehnologic „Vladeasa” 
Huedin).

Premierea a fost efectuată 
de domnul Marius Ciota, di-
rector adjunct al Liceului 
Tehnologic „Vlădeasa” Hue-
din. Cupa „Vlădeasa”, ediţia I, 
a fost câştigată, atât la fete cât 
şi la băieţi, de Liceul Tehnolo-
gic „Vlădeasa” Huedin (prof. 
Gheorghe Sobec). Dintre tine-
rii handbalişti huedineni s-au 
remarcat Zirbo Eleonora, Di-
nea Alexandra (golgetera 
competiţiei), Voicu Laura, Ba-
kos Brigitta, Cora Alexandra 
(„cea mai tehnică jucătoare”), 
Puriş Cătălina, Petre Robert 
(„cel mai bun portar”), Kallo 
Emanuel, Moca Flaviu, Şuş-
man Darius (golgeterul com-
petiţiei), Coblişan Ruben, 

Ghirda Sebastian, Tomoş Că-
tălin, Andro Laurenţiu, Bre-
şan Andrei.

Concursul s-a desfăşurat 
fără fi nanţare din partea Mi-

nisterului Educaţiei Naţio-
nale. Finanţarea a fost asigu-
rată de Liceul Tehnologic 
„Vlădeasa” Huedin (director, 
prof. ing. Gabriel Mircea Cre-

ţu), Consiliul Local Huedin şi 
Primăria Huedin (primar, dr. 
Mircea Moroşan) şi Asocia-
ţia „Actived 2013” Huedin. 
Multumim celor implicaţi îi 

organizarea şi desfăşurarea 
competiţiei şi mult succes ti-
nerilor handbalişti în compe-
tiţiile viitoare!

Prof. Gheorghe Sobec

Cupa „Vlădeasa” la minihandbal

H di i g i i d fă
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Nr. 48/28.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru : 14
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuării demersurilor proce-

durale pentru demolarea imobilului în care-şi des-
făşoară activitatea ofi ciul parohial Bolic – Cetatea 
Veche.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 28.03.2014.

Având în vedere cererea nr. 2011/24.03.2014 de-
pusa de preotul paroh Sava Theodor din Parohia Or-
todoxă – Cetatea Veche prin care solicită aprobarea 
demersurilor pentru demolarea ofi ciul parohial din 
Huedin – Cetatea Veche nr. 24/A, şi în urma dem-
nersurilor făcute de dl. protopot Taloş Ciprian Călin 
– Protopopiatul Ortodox Huedin şi a verifi cărilor fă-
cute la faţa locului s-a constatat că în momentul de 
faţă clădirea este într-o stare avansată de degradare 
prezentând un risc real de prăbuşire.

Luând în considerare referatul nr. 2017/2014 îna-
intat de ing. Oros Iuliu din cadrul compartimentul 
UAT al Primăriei Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
2018/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de urbanism si amenajarea teritoriului la şedinţa 
din data de 24.03.2014.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 1, 2, 
alin.6, lit.c, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Admi-
nistraţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă efectuarea demersurilor proce-

durale pentru demolarea imobilului în care-şi des-
făşoară activitatea ofi ciul parohial Bolic – Cetatea 
Veche.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează compartimentul de urbanism 
din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 49/28.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru : 14
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării Hotărârii Consi-

liului Local nr. 18/1996, prin care s-a aprobat Regu-
lamentul de Organizare şi Functionare a Pieţei şi 
Oborului

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extra-
ordinară din data de 28.03.2014.

Având în vedere adresa nr. 543505/2014 a Poliţiei 
Oraşului Huedin – Formaţiunea rutieră, prin care 
se solicită modifi carea Regulamentului de organio-
zarea şi Funcţionare a Pieţei şi Oborului Huedin, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
18/1996, respectiv necesitatea actualizării prevede-
rilor din Regulament, respectiv referatul nr. 
1917/2014 înaintat de administratorul pieţei.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
2014/24.03.2014 înaintat de primar şi avizat de co-
misia de urbanism şi amenajarea teritoriului la şe-

dinţa din data de 24.03.2014 , modifi cat prin amen-
dament la şedinta in plen din data de 28.03.2014.

Ţinând seama de prevederile rt. 36, alin. 1, 2, lit.c 
,d , alin. 5, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 11 şi art. 45 din Legea 
nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modi-
fi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modifi carea Hotărârii Consiliu-

lui Local nr. 18/1996 prin care s-a aprobat Regula-
mentul de Organizare şi Functionare a Pieţei şi 
Oborului , alin. 4, cap.II care va avea următorul cu-
prins :

- Piaţa agroalimentară funcţionează zilnic în 
Hala agroalimentară iar Piaţa tradiţională după un 
program în zilele de marţi şi vineri pe cele trei plato-
uri al pieţei şi pe strada B.N Antal – partea stângă pe 
str. Târgului până la intersecţia cu str. Nucului şi pe 
str. Violetelor până la intersecţia cu str. Trandafi ri-
lor după următorul program:

- în lunile ianuarie, februarie, martie între orele 6 – 16
- în lunile aprilie – septembrie între orele 5 – 18
- în lunile octombrie, noiembrie, decembrie orele 

6 – 16
Art. 2 . Incepând cu data de 01.04.2014, târgul de 

animale mari ( bovine, cabaline) se organizează în 
ultima sâmbată a fi ecarei luni, iar în ziua de luni ur-
mătoare zilei de sâmbătă, se organizează târgul pen-
tru animale mici .

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Administraţia Pietei şi Oboru-
lui din cadrul Primăriei Huedin şi Direcţia Sanitar 
Veterinară Cluj şi direcţia economică din cadrul 
Primăriei Huedin.
Nr. 50/28.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru : 14
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stabilirii amplasamentelor, a 

suprafeţei şi închirierea acestora în condiţiile legii,
pe perioada de vară – 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-

nara din data de 28.03.2014.
Urmare a cererilor depuse la Primaria Orasului 

Huedin şi a verifi carilor efectuate cu privire la la 
amplasarea unor terease comerciale pe perioada 
verii anului 2014, s-au depus următoarele cereri du-
pă cum urmează:

- SC Rodrian SRL, cu sediul în Huedin, str. P-ta. 
Republicii, nr. 4, bl. F4, ap. 15, judetul Cluj, care a de-
pus cererea înregistrată la Primaria orasului Hue-
din sub nr. 1974 din 21.03.2014, prin care solicită 
închirierea a 10 mp domeniu public în vederea am-
plasării unei terase comerciale la punctul de lucru 
situat în Huedin, str. Baii, nr. 6, pentru perioada 
15.06.2014 – 15.09.2014.

- SC Vişinul Prodcom SRL, cu sediul în Huedin, 
str. Protopop Aurel Munteanu, nr. 50, judetul Cluj, 
care a depus cererea înregistrată la Primăria Hue-
din sub nr. 1829 dn 18.03.2014, prin care solicită în-
ch irierea a 8,5 mp. domeniu public in vederea am-
plasarii unei terase comerciale la punctul de lucru 
situat in Huedin, str. P-ta. Republicii, nr. 8, pentru 
perioada 01.06.2014 – 30.09.2014.

- SC Regent Impex SRL, cu sediul in Huedin, str. 
P-ta. Republicii, nr. 39, judetul Cluj, care a depus ce-
rerea inregistrata la Primaria Huedin sub nr. 1975 
din 21.04.2014, prin care solicita inchirierea a 15 mp 
domeniu public in vederea amplasarii unei terase 
comerciale la punctul de lucru situat in Huedin, str. 
P-ta. Republicii, nr. 39, pentru perioada 01.06.2014– 
01.09.2014.

- SC Mercatim SRL, cu sediul în Huedin, str. 
Avram Iancu, nr. 76 C, judeţul Cluj, care a depus ce-
rerea înregistrata la Primaria Huedin sub nr. 1973 
dn 21.03.2014, prin care solicita inchirierea a 10 mp 
domeniu public in vederea amplasarii unei terase 
comerciale la punctul de lucru situat in Huedin, str. 
Avram Iancu, nr. 41, pentru perioada 01.06.2014 – 
30.09.2014.

Luând în considerare referatul nr. 1981/21.03.2014 
înaintat de insp. Handraluca Mircea prin care soli-
cita aprobarea stabilirii amplasamentelor , a supra-
fetei şi închirierea acestora pe perioada de vara din 
anul 2014.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
1983/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de urbanism si amenajarea teritoriului la şedinţa 
din data de 24.03.2014.

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 stabilirea amplasamentelor, a su-

prafeţei şi închirierea acestora în condiţiile legii, pe 
perioada de vară ale anului 2014, pentru amenaja-
rea unor terase comerciale în faţa unităţilor, de la 
următoarele adrese:

- 1. Huedin, str. str. Băii, nr. 6 – suprafata de 15 
mp – perioada 15.06.2014 – 15.09.2014;

- 2. Huedin, str P-ta. Republicii, nr. 8- supra-
fata de 8,5 mp – perioada 01.06.2014–30.09.2014.

- 3. Huedin, str. P-ta. Republicii, nr. 39– su-
prafata de 15 mp-perioada 01.06.2014–01.09.2014.

- 4. Huedin, str. Avram Iancu, nr. 41 – suprafa-
ta de 15 mp, – perioada 01.06.2014-31.08.2014.

Art.2. Aprobarea amplasamentelor de la art.1 este 
condiţionată de avizarea favorabilă de

către Poliţia Rutieră Huedin.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-

râri se încredinţează compartimentul de urbanism 
şi spatiu locativ din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 51/28.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru : 14
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea complectarii contractului de 

închiriere nr. 2771/2013, încheiat cu
SC Pisa Ice Distribution SRL
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-

nara din data de 28.03.2014.
Având în vedere cererea nr. 1971/21.03.2014, îna-

intată de SC PISA ICE DISTRIBUTION SRL , cu 
sediul în oraşul Huedin, str.Cîmpului nr. 24, titula-
rul contractului de închiriere nr. 2771 din 11.04.2013 
pentru imobilul format dintr-un „gang” (loc de tre-
cere afl at sub o constructie) în suprafaţă de 11 mp, şi 
51 mp curte interioară, situat în Huedin, str. P-ta. 
Republicii nr. 27, prin care solicită aprobarea com-
plectării contractului de inchiriere nr. 2771 din 
11.04.2013, la obiectul contractului art. 1 si art. 3, pe 
linga birou amenajare Agentie de Turism si a urma-
torelor activitati respectiv cafenea, bar, terasa.

In urma celor mentionate mai sus si a faptului ca, 
in urma acestei inchirieri spatiul (terenul inchiriat) a 
fost amenajat si sau investit sume importante de bani 
de catre chirias, amenajari care conform clauzelor 
contractuale la incheirrea relatiei contractuale ra-
man in patrimoniul Orasului Huedin fara ca si chiri-
asul sa aiba pretentii la despagubiri, va rog a analiza si 
dispune modifi carea contractului mai sus mentionat 
incheiat de catre Orasul Huedin cu SC Pisa Ice Dis-
tribution SRL la Obiectul contractului atr. 1 si art. 3 
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respectiv complectarea cu efectuarea de activtati de 
bar si cafenea, terasa, respectiv referatul nr. 
5944/2013 înaintat de compartimentul de gospoda-
rie comunala si locativa din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
1984/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de administraţie publică la şedinta din data de 
24.03.2014.

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 complectarea contractului de 

închiriere nr. 2771 din 11.04.2013, incheiat cu SC 
Pisa Ice Distribution SRL, la obiectul contractu-
lui art. 1 şi art. 3, pe lângă birou amenajare Agen-
ţie de Turism şi a următorelor activităţi: – cafe-
nea, bar, terasă.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează compartimentul de urbanism 
şi spatiu locativ din cadrul Primăriei Huedin.
Nr. 52/28.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru : 14
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi carea art.1 din Hotara-

rea Consiliului Local nr. 30/28.02.2014, în sensul că 
suprafaţa de păşune a oraşului Huedin destinată ac-
tivitaţilor de păşunat este de 391, 41 ha.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nara din data de 28.03.2014.

Având în vedere referatul nr. 2019/2014 inaintat 
de serviciul comunitar de cadastru şi agricultură 
din cadrul Primariei, privind stabilirea măsurilor 
pentru realizarea păşunatului, pe păşunea care 
aparţine oraşului Huedin.

Tinand seama de Hotararea Consiliului judetean 
nr. 396/2013 pentru stabilirea preţurilor medii la 
principalele produse agricole pe baza cărora vor fi  
stabilite veniturile din arendă pe anul 2014.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
2020/2014, înaintat de primar şi avizat de comisia 
de administraţie publica la şedinta din data de 
24.03.2014.

Tinând seama de prevederile art. 1, 2, lit.b, d, e, f, 
art.3, lit.b , art.4, alin.1, art.5, art.9, alin.1, 3, 4, 5, 11, 
din O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organiza-
rea, administrarea şi exploatarea pajiştilor perma-
nente şi pentru modifi carea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, art. 1, 2, 4, 5,alin.1, art.6, 
10, 13, din HG 1064/2013 privind Normele Metodo-
logice pentru aplicareaprevederilor OUG34/2013 – 
Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi Vice – priministrul Ministeru-
lui Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice 
nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea contrac-
telor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţe-
lor de pajişti afl ate în domeniul public/privat al co-
munelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;

- Prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii 
şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 pri-
vind metodologia de calcul a încărcăturii optime de 
animale pe hectar de pajişte;

- Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile 
art.36 alin. (2 ) lit”c”, alin (5) lit.”a”, art.115 alin.(1) 
lit.”b” şi art.123 alin (1), alin.(2) din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republi-
cată cu modifi cările şi completările ulterioare

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

Consiliului Local nr. 30/28.02.2014, în sensul că su-

prafaţa de păşune a oraşului Huedin destinată acti-
vitaţilor de păşunat este de 391, 41 ha.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează serviciul comunitar de cadas-
tru şi agricultură din cadrul Primariei Huedin.
Nr. 53/28.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru : 14
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Parteneriatului între Protopo-

piatul Reformat Călata şi Casa de Cultură Huedin, 
pentru organizarea unor activităţi în domeniul cul-
turii şi religiei.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nara din data de 28.03.2014.

Având în vedere adresa nr. 68/18.03.2014, înain-
tată de Protopopiatul Reformat Călata, înregistrată 
sub nr. 1842/18.03.2014, prin care solicită aproba-
rea încheierea unui Contract de parteneriat educa-
tiv în diferite domenii : cultură, relie, colaborarea şi 
cofi nanţarea unor programe de interes orăşenesc, 
atragerea de fonduri europene , respectiv de a obţi-
ne de către P.R. Călata închirierea Casei de Cultura , 
şi Casei Tineretului , respectiv referatul nr. 
1985/21.03.2014 înaintat de dl. Traica Nicolae în ca-
litate de director al Casei de cultura Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotarare nr. 
1989/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de invatamant , cultura, sanatate la şedinta din data 
de 24.03.2014.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.d, 
alin.6, lit.a, pct. 4, 5, 6, 19 , lit. c şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale republi-
cată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Parteneriatul între Protopopiatul 

Reformat Călata şi Casa de Cultură Huedin, pentru 
organizarea unor activităţi în domeniul culturii şi 
religiei.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Casa de Cultura Huedin.
Nr. 54/28.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru : 14
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consi-

liului Local Huedin, în Consiliul etic al Spitalului 
Orăşenesc Huedin.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 28.03.2014.

Având în vedere necesitatea efi cientizării servi-
ciilor de asistenţă medicală prin prisma procesului 
de descentralizare şi accelerarea procesului de re-
formă în domeniul sanitar, respectiv de transferare 
a Managementului Spitalului Orăşenesc Huedin 
către Consiliul Local Huedin.

Ţinând seama de adresa nr. 913/2014 inaintata 
de Spitalul Orăşenesc Huedin , inregistrata sub nr. 
1407/2014 prin care solicită desemnarea unui re-
prezentant al Consiliului Local Huedin, pentru con-
stituirea consiliului etic din cadrul unităţii, respec-

tiv referatul nr.1990/ 21.03.2014 înaintat de direcţia 
economică din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 
2, poziţia 121 din H.G nr. 529/2010 privind Unită-
ţile Sanitare Publice pentru care se transferă Ma-
nagenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din 
Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului 
de predare – preluare în vederea transferului Ma-
nagementului Asistentei Medicale a Unităţilor 
Sanitare Publice , art.186, alin.1, alin.2, lit. B, 
alin.4 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii modifi cată prin O.U.G 
48/2010 , O.U.G nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţă exercitate 
de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile 
Administraţiei Publice Locale.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
1991/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de 
învăţământ, cultură, sănătate, la şedinţa din data de 
24.03.2014.

Ţinând seama de prevederile rt. 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 desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local Huedin, în Consiliul etic al Spita-
lului Orăşenesc Huedin, în persoana d.lui Bota Ioan.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-
râri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 55/28.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:  7
Votat impotriva:  6
Consilier care nu votat:  1
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea noilor tarife percepute de SC 

Crişul Huedin SA, pentru salubritate la populaţie şi 
ageneţi economici, precum şi preţul de facturare

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordi-
nară din data de 28.03.2014.

Având în vedere adresa nr. 2144/2014 înaintată 
de SC Crişul Huedin SA, prin care solicită aproba-
rea noilor tarife pentru salubritate la populaţie şi 
ageneţi economici, precum şi preţul de facturare, 
cât şi a referatului nr. 2166/28.03.2014 inaintat de 
directia economică din cadrul Primariei Huedin.

Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
2167/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedinta 
din data de 28.03.2014.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, 
lit.a, alin.3, lit. c,d, alin.6, lit.a pct. 14 si art. 45 din Le-
gea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă noile tarife percepute de SC 

Crişul Huedin SA pentru salubritate la populaţie 
şi agenţi economici, precum şi preţul de facturare 
astfel:

- Persoane fi zice – 4, 8 lei inclusiv TVA/pers/ lună
- Persoane juridice – 43,49 lei + TVA/mc
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă-

râri se încredinţează SC Crişul Huedin SA.
Nr. 56/28.03.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14
Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan
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Şi la Cluj se nasc eroi!
Deşi rănit grav la ambele 

picioare, sergentul major 
Mirel Băiţan a reuşit să sal-
veze viaţa unui coleg, în 
timpul misiunilor în Afga-
nistan.

Clujeanul Mirel Băiţan 
are 28 de ani şi este sergent 
major la Batalionul 317 
Cercetare „Vlădeasa” al Di-
viziei 4 Infanterie „Gemi-
na” din Cluj-Napoca. Se 
apropie încet, cu arma în 
cumpănă. E îmbrăcat în ţi-
nuta de camuflaj, poartă o 
vestă antiglonţ şi şchioapă-
tă puţin cu piciorul drept. 
Nu de la greutatea echipa-
mentului, care cântăreşte 
peste 50 de kilograme, ci de 
la rana căpătată într-o mi-
siune din Afganistan, în 
timpul căreia a fost prins 
într-o ambuscadă a insur-
genţilor.

Mirel Băiţan a plecat în 
misiune în Afganistan în 
2011, în zona Zabul, şi îşi 
aminteşte prima patrulă, 
în care şi-a dat seama că 
acolo este război, potrivit 
Mediafax.

„Când am ajuns în Afga-
nistan am dat piept cu căl-
dura, care era extraordinar 
de puternică, iar în prima 
patrulă în care am ieşit 
eram într-o maşină blinda-
tă şi se auzeau lovituri în 
blindaj. Am început să râd 
şi spuneam că aruncă nişte 
copii cu pietre, dar se tră-
gea în noi. Atunci am reali-
zat că acolo e război, care 
implică riscuri. Eu am mers 
în misiune în Afganistan 
pentru că sunt militar, asta 
este meseria mea şi am vrut 
să văd dacă, într-adevăr, 
fac faţă, dacă sunt făcut 
pentru asta. Soldaţii ro-
mâni sunt priviţi foarte bi-
ne, ne adaptăm foarte bine 
şi ne descurcăm în orice si-
tuaţie. Am avut misiuni 
foarte multe cu americanii 
şi alţi militari NATO. Ne 
consideră soldaţi bine pre-
gătiţi”, spune militarul.

Rănit, şi-a salvat un coleg
Vocea îi coboară aproape 

de şoaptă. Nu va uita nicio-
dată ziua în care a fost rănit 
şi în care nu i-a păsat de pi-
cioarele rupte, ci a contat 
în primul rând viaţa unui 
camarad pe care l-a salvat 
de la moarte.

„Am fost rănit în 20 oc-
tombrie 2011. Am primit 
nişte informaţii despre in-
surgenţii dintr-un sat, am 
fost şi i-am capturat. Ne-am 
întors cu ei şi trebuia să îi 
predăm poliţiei, americani-
lor. I-am adus în bază, au 
fost interogaţi, se făcuse 

noapte, şi am plecat să îi 
predăm poliţiei. După cinci 
minute de la ieşirea din ba-
ză, vehiculul blindat ameri-
can în care eram a explodat. 
Dacă nu eram în acea maşi-
nă, eram mort, pentru că am 
trecut peste 600 de kilogra-
me de explozibil, o mină im-
provizată. Luasem un 
aşa-numit Improvised Ex-
plozives Device. Insurgenţii 
au vrut să ne omoare pentru 
că le-am capturat colegii”, 
îşi aminteşte „luptătorul 
din umbră”.

În prima clipă nu a reali-
zat că a sărit în aer, se afla 
în maşina blindată şi au în-
ceput să cadă bolovani în 
interior.

„Nu mi-am dat seama ce 
se întâmplase, se striga, se 
urla. Eram şapte militari, 
toţi români. Au căzut bolo-
vani prin turelă, care era 
deschisă. Am dat să mă ri-
dic, mi-am dat seama că nu 
puteam, fusesem rănit. Au-
zeam iar lovituri de gloanţe 
în blindaj, semn că se tră-
gea în noi, şi vocile insur-
genţilor. A urmat ambusca-
da. Colegii au ieşit pe trapă, 
eu nu am putut să mă ridic 
de pe scaun, îmi erau pi-
cioarele rupte, îmi căzuse-
ră bolovani peste picioare 
prin turelă. Căzuse o buca-
tă de vreo 500 de kilograme 
de asfalt pe turelă şi din ea 
se desprindeau bolovani. 

Am dat pietrele la o parte 
cu arma, m-am târât şi am 
reuşit să ies afară, unde era 
dezastru. Se trăgea peste 
tot, am tras şi eu focuri de 
acoperire”, spune sergen-
tul-major.

La un moment dat, cole-
gii care se împrăştiaseră 
pentru a răspunde atacului 
au întrebat unde este capo-
ralul Stanciu, membru al 
echipajului.

”Eu m-am uitat în stânga 
şi l-am văzut la vreo 15 me-
tri de maşină. Era întins pe 
jos, pe burtă. Mi-am luat 
arma cu mine, m-am târât 
până la el. Am avut noroc că 
făcusem un curs de pregăti-
re medicală şi în timpul ac-
ţiunii mi s-au derulat toate 
procedurile de prim-ajutor. 
Am ajuns la colegul Stan-
ciu, am văzut că era incon-
ştient, căzuse din vehiculul 
blindat, care sărise în aer la 
vreo 14 metri înălţime, cu 
faţa de pământ. Eu aveam 
capul spart, mi-am pierdut 
dinţii în eplozie, eram plin 
de sânge, nu îmi mai sim-
ţeam picioarele, nu reali-
zam că picioarele îmi erau 
rupte. Am ajuns la el, am 
văzut că avea pietre în gură, 
l-am prins de fălci, şi i-am 
supt sângele de pe trahee, 
să i-o curăţ, pentru că altă 
alternativă nu era, altfel se 
îneca cu sânge şi murea. 
I-am eliberat traheea, apoi 

i-am băgat o rolă de pansa-
ment în gură să îi absoarbă 
sângele. Respira pe nas, dar 
foarte greu, l-am strigat, nu 
mi-a răspuns, i-am banda-
jat capul. I-am oprit hemo-
ragiile externe, cele mai 
puternice”, povesteşte mi-
litarul.

Caporalul Stanciu s-a 
trezit la un moment dat şi 
i-a cerut o ţigară, iar Băiţan 
a stat de vorbă cu el, l-a li-
niştit, să îi ridice moralul, 
i-a spus că totul e bine. A 
observat că avea un braţ în-
tors, astfel încât a improvi-
zat o atelă din vergelele de 
la arme, i-a imobilizat bra-
ţul, apoi l-a târât să îl ducă 
la adăpost.

„În jur se trăgea şi mai 
trăgeam şi eu focuri de ar-
mă, îl mai bandajam. Eu mă 
concentram foarte tare să 
supravieţuiască Stanciu. 
(...) Nu ştiu de ce am fă-
cut-o, ştiu doar că mi-am 
făcut datoria, nu s-o fac pe 
eroul. Eu nu sunt un erou. 
Sunt doar un militar şi am 
salvat un coleg de armă cu 
mine. Dacă nu aş fi interve-
nit, murea, se îneca cu sân-
ge, abia respira. S-a tras 
asupra noastră şi cu o lovi-
tură de aruncător de grena-
de m-am pus peste el, 
mi-am pus mâinile deasu-
pra capului şi am zis: «asta 
e, dacă se întâmplă, se în-
tâmplă» dar a trecut peste 

noi lovitura”, mai povesteş-
te cercetaşul.

După o perioadă, au venit 
sanitarii cu un elicopter, 
l-au ridicat doi colegi, iar 
din cauza durerii a leşinat.

Rănit grav la ambele pi-
cioare, în special la genun-
chiul drept, a fost transpor-
tat la un spital din Germa-
nia, iar medicii i-au spus că 
e posibil să nu mai poată 
merge. Au urmat nenumă-
rate intervenţii medicale, 
tratamente, iar acum este 
mult mai bine, stă în pi-
cioare şi s-a întors la bata-
lion.

Decorat de preşedintele 
României

Pentru faptele sale, Mi-
rel-Mugurel Băiţan a fost 
avansat de la caporal la gra-
dul de sergent-major şi a 
fost decorat de preşedinte-
le Traian Băsescu, cu me-
dalia „Serviciul credincios” 
clasa a III-a, primind şi 
Emblema de Onoare a Sta-
tului Major General al Ar-
matei Române.

Pentru sergentul major 
Băiţan, NATO înseamnă, în 
primul rând, “siguranţă” şi 
faptul că România se poate 
baza pe celelalte state 
membre ale Alianţei 
Nord-Atlantice în cazul 
unui atac, a unei agresiuni 
armate sau a unei amenin-
ţări. Cristina Oltean


