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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

Românii pot opta pentru cărţi de identitate biometrice

În această ediţie puteţi citi:

De marţi, 1 aprilie, românii pot
alege între cărţile de identitate
clasice şi cele biometrice. Noul
document conţine, pe lângă numele şi prenumele posesorului, imaginea şi amprentele posesorului.
Buletinele biometrice mai conţin informaţii de pe cardul de sănătate, plus date legate de starea
de sănătate a posesorului. Autorităţile 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-

Cupa „Vlădeasa” la minihandbal

ta şi locul naşterii, semnătura, fotografia, 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 document a stârnit nemulţumiri, inclusiv în rândul preoţilor, autorităţile vor emite şi cărţi de iden- care nu doresc să aibă carte de
titate clasice, fără cip, pentru cei identitate biometrică.

Sala de sport a Liceului Tehnologic
„Vlădeasa” Huedin a găzduit prima
ediţie a Cupei „Vlădeasa”, la minihandbal, concurs judeţean pentru copiii în
vârstă de 12-13 ani.
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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.
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Hotărârile Consiliului Local Huedin din martie 2014, în paginile 2-3, 6-7
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Hotărârile Consiliului Local Huedin
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 extraordinară din data de 20.03.2014.
Având în vedere adresa nr.11/06.03.2014 înaintată 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 Primăriei Huedin.
Ţinând seama de prevedeerile HG. 376/2003,
prin care Consiliul Local Huedin a bodândit calitatea de acţionar la SC Transim SA cu un procent de
96,34% din capitalul social al societatii, cât şi a Protocolului nr. M.P 1229/30.05.2003 de predare – preluare al acţiunilor deţinute de APAPS la SC Transim 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 comisia pentru activităţi economico – ﬁnanciare 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 Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reorganizării structuri organizatorice a Spitalului Orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 07.03.2014.
Având în vedere adresa nr. 785/24.02.2014, înregistrată sub nr. 1220/24.02.2014 înaintată de Spitalul 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 Hotararea 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 Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de
predare – preluare în vederea transferului Managementului Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare
Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii mo-

diﬁcată 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 Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă reorganizarea Structuri organizatorice 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 paturi 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 hotărâri 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

Art. 1. Se aprobă desemnarea noii comisii de cenzori formată din trei membrii, şi a unui membru supleant 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 hotărâri se încredinţează SC Transim SA Huedin şi comisia 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,
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la SC Transim SA Huedin.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.03.2014.
Având în vedere adresa nr.12/06.03.2014 înaintată 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 calitatea de acţionar la SC Transim SA cu un procent de
96,34% din capitalul social al societatii, cât şi a procoloului nr. M.P 1229/30.05.2003 de predare – preluare 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 – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 20.03.2014.
In temeiul prevederilor cap. II –,, Scopul şi Obiectul de activitate al societătii,, din Statutul 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 Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1.Se aprobă complectarea 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, astfel:
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 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, depozitarea si livrarea, dar fara un proces real de transformare. In plus, deseurile achizitionate si vandute au
o valoare remanenta Aceasta clasa include de asemenea: -dezmembrarea automobilelor, calculatoarelor, 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 hotărâri 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 modiﬁcarea Organigramei
Spitalului Orăşenesc Huedin prin trecerea unitatii
de transfuzie Sanguina de la Compartimentul ATI,
in subordinea managerului, respectiv transformarea 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 medicină de urgenţă.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară 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 Consiliului 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 înregistrată sub nr. 1903/19.03.2014 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, prin care solicită aprobarea
transformării temporare 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 medicină de urgenţă, şi tinând seama de
Hotararea Consiliului de Administraţie nr. 4 din data 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 Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de
predare – preluare în vederea transferului Managementului Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare
Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii modiﬁcată
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 Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modiﬁcarea Organigramei Spitalului Orăşenesc Huedin, prin trecerea Unităţii de
Transfuzie Sanguină de la Compartimentul A.T.I , în
subordinea managerului.
Art. 2. Se aprobă transformarea 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 medicină de urgenţă.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 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 Administraţie al Spitalului Orăşenesc Huedin.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.03.2014.
Având în vedere necesitatea eﬁcientizării serviciilor de asistenţă medicală prin prisma procesului
de descentralizare şi accelerarea procesului de reformă 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 care îşi înaintează demisia din funcţia de reprezen-

tant al Consiliului Local Huedin, ca membru în
Consiliul de Aadministraţie al Spitalului Orăşenesc Huedin, respectiv referatul nr.1818/18.03.2014
înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei 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 Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din
Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului
de predare – preluare în vederea transferului Managementului Asistentei Medicale a Unităţilor
Sanitare Publice , art.186, alin.1, alin.2, lit. B,
alin.4 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii modiﬁcată 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.
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, modiﬁcată 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 hotărâri 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 Bunurilor care aparţin Domeniului Public al Oraşului
Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară 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 – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 24.03.2014.
Luând în considerare prevederile Legii nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 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, modiﬁcată 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 hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul de urbanism şi direcţia economică din cadrul Primăriei
Huedin.
Continuarea în pagina 6
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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). În deschiderea festivalului a vorbit prof. Doru Rus,
coordonatorul
festivalului,
prof. Silvia Cozea (director Liceul Teoretic ”Ocravian Goga“
Huedin) şi prof. dr. Alexandru
Jurcan care ai subliniat perenitatea teatrului, care înseamnă contact viu, solidaritate de
spectator, puls emoţional.
Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin cu trupa “Zâmbete” a prezentat piesa “La şcoală – colegele”, adaptare după
Mircea Sântimbreanu în regia
prof. Stănică Daniela. Tema
aleasă a interesat prin actualitate. Actorii s-au străduit să
ﬁe autentici. Trupa” Muguraşii” 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 semnată de prof. Todiţă Alexandru şi prof. Morar Cornel. Actorii au avut vervă, dinamism
şi inventivitate. În ﬁnal, Liceul Teoretic “Octavian Goga”
Huedin cu trupa “Amigong” a
prezentat piesa “Tămăduitorul” de Ion Băieşu în regia

prof. Doru Ioan Rus. „O regie
inspirată, legată, justiﬁcată,
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 „Actived 2013” Huedin), Dezsi Norbert (Primăria oraşului Huedin)
şi elevul Cătălin Mocan (membru 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 Gimnazială “Aurel Munteanu” Valea
Drăganului) şi „Cel mai bun actor” (elevul Mihai Gligan de la
Liceul Teoretic “Octavian Goga”

Huedin), cât şi ierarhia ﬁnală:
Locul I – Trupa “Amigong” – Liceul Teoretic „Octavian Goga “
Huedin, Locul II – Trupa „Zâmbete” – Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin, Locul III – Trupa “Muguraşii” – Şcoala Gimnazială Răchiţele şi Menţiune –
Trupa „Zorba-Murătura” –
Şcoala Gimnazială „Aurel Munteanu” Valea Drăganului. Asociaţia „Actived 2013’’ Huedin prin
preşedintele ei, prof. Gheorghe
Sobec a premiat „Cea mai tînără
actriţă” în persoana elevei Todoruţ Ioana Patricia de la Şcoala
Gimnazială Răchiţele.
Festivalul s-a desfăşurat în
bune condiţii şi datorită sponsorilor: Consiliul Local Huedin / Primăria Huedin / Casa
de Cultură Huedin, Asociaţia
„Actived 2013” Huedin, Asociaţia de Părinţi – Liceul Teoretic „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” Huedin şi a prof. Doru Ioan Rus
care au organizat impecabil
Festivalul Judeţean de Teatru
pentru Elevi „Amigong”, cu
prestanţă, seriozitate şi dăruire reuşind să imprime un profesionalism de apreciat. În ﬁnal s-a făcut poza de grup…ca o
mărturie a acestei prime ediţii,
care a reunit pe aceeaşi scenă
“micii actori” ai şcolilor din zonă sau de ce nu…marii actori
de peste ani.
Prof. dr. Alexandru Jurcan,
preşedintele
festivalului,
menţiona la „Impresii”: „Remarc o organizare impecabilă,
graţie organizatorilor. Sala
plină, mape ale festivalului,
prezentare amuzantă. Cele
patru trupe au evoluat pe scenă cu corectitudine şi dăruire.
Juriul a departajat prestaţiile
cu implicare justă.”
Prof. Doru Ioan Rus
Foto: Horea Matiş

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

Operatorii telecom vor practica, de la 1 aprilie, tarife de interconectare mult reduse, de la
3,07 eurocenţi/minut la 0,96
eurocenţi/minut în cazul telefoniei mobile şi de la 0,67 la 0,14
eurocenţi/minu pentru telefonia ﬁxă, potrivit ANCOM.
Tarifele de interconectare,
sau de terminare a apelurilor
în altă reţea, sunt plătite între
operatori pentru convorbirile
clienţilor în afara reţelei la care sunt abonaţi sau au cartelă
prepaid. Acest preţ se regăseşte în tariful perceput clientului care iniţiază apelul.
„Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglemen-

tare în Comunicaţii (ANCOM)
a adoptat, în urma avizului favorabil primit din partea Comisiei Europene, deciziile prin
care sunt stabilite noile tarife
maxime pentru serviciile de
interconectare în vederea terminării 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 terminarea la puncte ﬁxe, respectiv de la 3,07 eurocenţi/minut
la 0,96 eurocenţi/minut, pentru terminarea la puncte mobile”, se arată într-un comunicat al ANCOM.

În urma ﬁnalizării procesului de consultare naţională a
modelelor de calculaţie a costurilor pentru determinarea
tarifelor de interconectare din
a doua jumătate a anului 2013,
ANCOM a notiﬁcat Comisia
Europeană şi autorităţile naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la aplicarea 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 ANCOM, apreciind că acestea
contribuie la crearea unor
condiţii concurenţiale echitabile pentru operatori şi asigură
tuturor utilizatorilor beneﬁcii
maxime din punct de vedere al
posibilităţilor de alegere, al
preţurilor şi al calităţii. Mă bucur că am încheiat cu succes
unul dintre cele mai complexe
proiecte ale autorităţii şi aştept cu interes internalizarea
beneﬁciilor acestor măsuri îndelung aşteptate, de exemplu
prin impulsionarea inovaţiei şi
lansarea unor oferte cu amănuntul mai competitive, în beneﬁciul tuturor utilizatorilor”,

a declarat preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu.
ANCOM a calculat costurile
eﬁciente ale furnizării serviciilor, utilizând ipoteze de lucru
în conformitate cu legislaţia
din România, informaţiile
transmise de furnizorii de reţele, precum şi cele mai bune
practici de modelare la nivelul
Uniunii Europene.
Noile tarife vor deveni obligatorii pentru toţi furnizorii
de reţele din România identiﬁcaţi cu putere semniﬁcativă
pe pieţele de terminare a apelurilor la puncte ﬁxe şi mobile:
46 de furnizori de reţele ﬁxe şi
6 furnizori de reţele mobile.
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Cupa „Vlădeasa” la minihandbal
Sala de sport a Liceului
Tehnologic „Vlădeasa” Huedin a găzduit prima ediţie a
Cupei „Vlădeasa”, la minihandbal, concurs judeţean
pentru copiii în vârstă de
12-13 ani. Concursul organizat de Liceul Tehnologic
„Vlădeasa” Huedin în parteneriat cu Consiliul Local, Primăria oraşului Huedin şi
Asociaţia „Actived 2013” Huedin, a reunit la start echipe
de fete şi băieţi de la Liceul
Teoretic „Onisifor Ghibu”
Cluj-Napoca, Şcoala Gimnazială „Alexandru Vaida Voievod” Cluj-Napoca, Şcoala
Gimnazială Negreni, Şcoala
Gimnazială Răchiţele şi Liceul Tehnologic „Vlădeasa”
Huedin. Arbitrajul concursului a fost asigurat de Coroian
Cristian (Cluj-Napoca / arbitru divizionar), prof. Vlad
Andreea (Şcoala Gimnazială
„Alexandru Vaida Voievod”
Cluj-Napoca) şi Andriescu
Mihai (cadru didactic la Liceul Tehnologic „Vladeasa”
Huedin).
Premierea a fost efectuată
de domnul Marius Ciota, director adjunct al Liceului
Tehnologic „Vlădeasa” Huedin. Cupa „Vlădeasa”, ediţia I,
a fost câştigată, atât la fete cât
şi la băieţi, de Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin (prof.
Gheorghe Sobec). Dintre tinerii handbalişti huedineni s-au
remarcat Zirbo Eleonora, Dinea Alexandra (golgetera
competiţiei), Voicu Laura, Bakos Brigitta, Cora Alexandra
(„cea mai tehnică jucătoare”),
Puriş Cătălina, Petre Robert
(„cel mai bun portar”), Kallo
Emanuel, Moca Flaviu, Şuşman Darius (golgeterul competiţiei), Coblişan Ruben,

Ghirda Sebastian, Tomoş Cătălin, Andro Laurenţiu, Breşan Andrei.
Concursul s-a desfăşurat
fără ﬁnanţare din partea Mi-

nisterului Educaţiei Naţionale. Finanţarea a fost asigurată de Liceul Tehnologic
„Vlădeasa” Huedin (director,
prof. ing. Gabriel Mircea Cre-

H di şii
ţu), Consiliul Local Huedin
Primăria Huedin (primar, dr.
Mircea Moroşan) şi Asociaţia „Actived 2013” Huedin.
Multumim celor implicaţi îi

g i
fă
organizarea
şii d
desfăşurarea
competiţiei şi mult succes tinerilor handbalişti în competiţiile viitoare!
Prof. Gheorghe Sobec

Orice persoană să facă, o dată la cinci ani, teste pentru HIV, hepatită B şi C
Orice persoană ar ﬁ bine să
facă, o dată la cinci ani, o serie de teste, pentru HIV, hepatită B şi C, mai ales dacă
are un compartament posibil
la risc, respectiv tatuaje,
piercing, contact sexual neprotejat, a declarat managerul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş”, Adrian
Streinu-Cercel.
Medicul a mai recomandat
persoanelor care au suferit intervenţii 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 România şi nici în alte ţări.
Acesta a spus că tot mai mult
se vorbeşte vindecarea funcţională, 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 pacienţii cu hepatită C.

Prevalenţa cu virusul hepatic 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 Streinu-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 decenii în urmă, nu vor ajunge literele alfabetului pentru a boteza aceste virusuri, a mai spus
medicul, adăugând că important este că medicii au la dispoziţie teste performante şi
tratamente care ţintesc cu mare precizie virusurile hepatice.
„Am elaborat Registrul
Naţional pentru infecţii vi-

rale cu virusuri hepatice.
După 15 aprilie sperăm să începem probele în aşa fel încât el să poată ﬁ utilizat de
orice medic, de medicii de
familie pentru a înscrie pacienţii decelaţi în cadrul
screeningului de depistare a
virusurilor hepatice şi de
medicii specialişti pentru
preluarea acestor pacienţi
pentru diagnostic, stadializare, monitorizare şi terapie”, a mai declarat Streinu-Cercel, menţionând că
terapia clasică se face, ca şi
până acum, la nivelul tuturor
centrelor de gastroenterologie şi boli infecţioase, iar tripla terapie se va face numai
la nivelul centrelor regionale, după cum s-a convenit la
nivelul Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate şi Ministerului Sănătăţii.
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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 procedurale pentru demolarea imobilului în care-şi desfăşoară activitatea oﬁciul parohial Bolic – Cetatea
Veche.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2014.
Având în vedere cererea nr. 2011/24.03.2014 depusa de preotul paroh Sava Theodor din Parohia Ortodoxă – Cetatea Veche prin care solicită aprobarea
demersurilor pentru demolarea oﬁciul parohial din
Huedin – Cetatea Veche nr. 24/A, şi în urma demnersurilor făcute de dl. protopot Taloş Ciprian Călin
– Protopopiatul Ortodox Huedin şi a veriﬁcărilor făcute 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 înaintat 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 Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă efectuarea demersurilor procedurale pentru demolarea imobilului în care-şi desfăşoară activitatea oﬁciul parohial Bolic – Cetatea
Veche.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 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 modiﬁcării Hotărârii Consiliului Local nr. 18/1996, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Functionare a Pieţei şi
Oborului
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28.03.2014.
Având în vedere adresa nr. 543505/2014 a Poliţiei
Oraşului Huedin – Formaţiunea rutieră, prin care
se solicită modiﬁcarea Regulamentului de organiozarea şi Funcţionare a Pieţei şi Oborului Huedin,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
18/1996, respectiv necesitatea actualizării prevederilor 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 comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului la şe-

dinţa din data de 24.03.2014 , modiﬁcat prin amendament 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, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modiﬁcarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/1996 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Functionare a Pieţei şi
Oborului , alin. 4, cap.II care va avea următorul cuprins :
Piaţa agroalimentară funcţionează zilnic în
Hala agroalimentară iar Piaţa tradiţională după un
program în zilele de marţi şi vineri pe cele trei platouri 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. Trandaﬁrilor 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 ﬁecarei luni, iar în ziua de luni următoare zilei de sâmbătă, se organizează târgul pentru animale mici .
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Pietei şi Oborului 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 ordinara din data de 28.03.2014.
Urmare a cererilor depuse la Primaria Orasului
Huedin şi a veriﬁcarilor efectuate cu privire la la
amplasarea unor terease comerciale pe perioada
verii anului 2014, s-au depus următoarele cereri după cum urmează:
- SC Rodrian SRL, cu sediul în Huedin, str. P-ta.
Republicii, nr. 4, bl. F4, ap. 15, judetul Cluj, care a depus cererea înregistrată la Primaria orasului Huedin sub nr. 1974 din 21.03.2014, prin care solicită
închirierea a 10 mp domeniu public în vederea amplasării 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 Huedin sub nr. 1829 dn 18.03.2014, prin care solicită înch irierea a 8,5 mp. domeniu public in vederea amplasarii 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 cererea 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 cererea 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.
Luândînconsiderarereferatulnr.1981/21.03.2014
înaintat de insp. Handraluca Mircea prin care solicita aprobarea stabilirii amplasamentelor , a suprafetei 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 Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă stabilirea amplasamentelor, a suprafeţei şi închirierea acestora în condiţiile legii, pe
perioada de vară ale anului 2014, pentru amenajarea 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- suprafata de 8,5 mp – perioada 01.06.2014–30.09.2014.
3. Huedin, str. P-ta. Republicii, nr. 39– suprafata de 15 mp-perioada 01.06.2014–01.09.2014.
4. Huedin, str. Avram Iancu, nr. 41 – suprafata 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 hotărâri 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 ordinara din data de 28.03.2014.
Având în vedere cererea nr. 1971/21.03.2014, înaintată de SC PISA ICE DISTRIBUTION SRL , cu
sediul în oraşul Huedin, str.Cîmpului nr. 24, titularul contractului de închiriere nr. 2771 din 11.04.2013
pentru imobilul format dintr-un „gang” (loc de trecere aﬂat 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 complectării 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 urmatorelor 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 raman in patrimoniul Orasului Huedin fara ca si chiriasul sa aiba pretentii la despagubiri, va rog a analiza si
dispune modiﬁcarea contractului mai sus mentionat
incheiat de catre Orasul Huedin cu SC Pisa Ice Distribution 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 gospodarie 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 Administraţiei 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 contractului art. 1 şi art. 3, pe lângă birou amenajare Agenţie de Turism şi a următorelor activităţi: – cafenea, bar, terasă.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 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 modiﬁcarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 30/28.02.2014, în sensul că
suprafaţa de păşune a oraşului Huedin destinată activitaţilor de păşunat este de 391, 41 ha.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinara 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 organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modiﬁcarea 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 Metodologice pentru aplicareaprevederilor OUG34/2013 –
Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi Vice – priministrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice
nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aﬂate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
- Prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii
şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind 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, republicată cu modiﬁcările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modiﬁcarea art.1 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 30/28.02.2014, în sensul că su-

prafaţa de păşune a oraşului Huedin destinată activitaţilor de păşunat este de 391, 41 ha.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul comunitar de cadastru 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 Protopopiatul Reformat Călata şi Casa de Cultură Huedin,
pentru organizarea unor activităţi în domeniul culturii şi religiei.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinara din data de 28.03.2014.
Având în vedere adresa nr. 68/18.03.2014, înaintată de Protopopiatul Reformat Călata, înregistrată
sub nr. 1842/18.03.2014, prin care solicită aprobarea încheierea unui Contract de parteneriat educativ în diferite domenii : cultură, relie, colaborarea şi
coﬁnanţarea unor programe de interes orăşenesc,
atragerea de fonduri europene , respectiv de a obţine 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 calitate 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 republicată.

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 hotărâri 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 Consiliului Local Huedin, în Consiliul etic al Spitalului
Orăşenesc Huedin.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2014.
Având în vedere necesitatea eﬁcientizării serviciilor de asistenţă medicală prin prisma procesului
de descentralizare şi accelerarea procesului de reformă 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 reprezentant al Consiliului Local Huedin, pentru constituirea 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 Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din
Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului
de predare – preluare în vederea transferului Managementului Asistentei Medicale a Unităţilor
Sanitare Publice , art.186, alin.1, alin.2, lit. B,
alin.4 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii modiﬁcată 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, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentantului
Consiliului Local Huedin, în Consiliul etic al Spitalului Orăşenesc Huedin, în persoana d.lui Bota Ioan.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 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 ordinară din data de 28.03.2014.
Având în vedere adresa nr. 2144/2014 înaintată
de SC Crişul Huedin SA, prin care solicită aprobarea 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 – ﬁnanciare 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 Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modiﬁcată 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 ﬁzice – 4, 8 lei inclusiv TVA/pers/ lună
- Persoane juridice – 43,49 lei + TVA/mc
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 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 salveze viaţa unui coleg, în
timpul misiunilor în Afganistan.
Clujeanul Mirel Băiţan
are 28 de ani şi este sergent
major la Batalionul 317
Cercetare „Vlădeasa” al Diviziei 4 Infanterie „Gemina” din Cluj-Napoca. Se
apropie încet, cu arma în
cumpănă. E îmbrăcat în ţinuta de camuflaj, poartă o
vestă antiglonţ şi şchioapătă puţin cu piciorul drept.
Nu de la greutatea echipamentului, care cântăreşte
peste 50 de kilograme, ci de
la rana căpătată într-o misiune din Afganistan, în
timpul căreia a fost prins
într-o ambuscadă a insurgenţilor.
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 Afganistan am dat piept cu căldura, care era extraordinar
de puternică, iar în prima
patrulă în care am ieşit
eram într-o maşină blindată şi se auzeau lovituri în
blindaj. Am început să râd
şi spuneam că aruncă nişte
copii cu pietre, dar se trăgea în noi. Atunci am realizat 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 români sunt priviţi foarte bine, ne adaptăm foarte bine
şi ne descurcăm în orice situaţie. Am avut misiuni
foarte multe cu americanii
şi alţi militari NATO. Ne
consideră soldaţi bine pregătiţi”, spune militarul.

Rănit, şi-a salvat un coleg
Vocea îi coboară aproape
de şoaptă. Nu va uita niciodată ziua în care a fost rănit
şi în care nu i-a păsat de picioarele rupte, ci a contat
în primul rând viaţa unui
camarad pe care l-a salvat
de la moarte.
„Am fost rănit în 20 octombrie 2011. Am primit
nişte informaţii despre insurgenţii dintr-un sat, am
fost şi i-am capturat. Ne-am
întors cu ei şi trebuia să îi
predăm poliţiei, americanilor. 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 bază, vehiculul blindat american în care eram a explodat.
Dacă nu eram în acea maşină, eram mort, pentru că am
trecut peste 600 de kilograme de explozibil, o mină improvizată.
Luasem
un
aşa-numit Improvised Explozives Device. Insurgenţii
au vrut să ne omoare pentru
că le-am capturat colegii”,
îşi aminteşte „luptătorul
din umbră”.
În prima clipă nu a realizat că a sărit în aer, se afla
în maşina blindată şi au început să cadă bolovani în
interior.
„Nu mi-am dat seama ce
se întâmplase, se striga, se
urla. Eram şapte militari,
toţi români. Au căzut bolovani prin turelă, care era
deschisă. Am dat să mă ridic, mi-am dat seama că nu
puteam, fusesem rănit. Auzeam iar lovituri de gloanţe
în blindaj, semn că se trăgea în noi, şi vocile insurgenţilor. A urmat ambuscada. Colegii au ieşit pe trapă,
eu nu am putut să mă ridic
de pe scaun, îmi erau picioarele rupte, îmi căzuseră bolovani peste picioare
prin turelă. Căzuse o bucată 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 sergentul-major.
La un moment dat, colegii care se împrăştiaseră
pentru a răspunde atacului
au întrebat unde este caporalul Stanciu, membru al
echipajului.
”Eu m-am uitat în stânga
şi l-am văzut la vreo 15 metri 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 pregătire medicală şi în timpul acţiunii mi s-au derulat toate
procedurile de prim-ajutor.
Am ajuns la colegul Stanciu, am văzut că era inconştient, 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 simţeam picioarele, nu realizam 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 pansament în gură să îi absoarbă
sângele. Respira pe nas, dar
foarte greu, l-am strigat, nu
mi-a răspuns, i-am bandajat capul. I-am oprit hemoragiile externe, cele mai
puternice”, povesteşte militarul.
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 liniştit, să îi ridice moralul,
i-a spus că totul e bine. A
observat că avea un braţ întors, astfel încât a improvizat o atelă din vergelele de
la arme, i-a imobilizat braţul, apoi l-a târât să îl ducă
la adăpost.
„În jur se trăgea şi mai
trăgeam şi eu focuri de armă, îl mai bandajam. Eu mă
concentram foarte tare să
supravieţuiască Stanciu.
(...) Nu ştiu de ce am făcut-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 intervenit, murea, se îneca cu sânge, abia respira. S-a tras
asupra noastră şi cu o lovitură de aruncător de grenade m-am pus peste el,
mi-am pus mâinile deasupra capului şi am zis: «asta
e, dacă se întâmplă, se întâmplă» dar a trecut peste

noi lovitura”, mai povesteşte 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 picioare, în special la genunchiul drept, a fost transportat la un spital din Germania, iar medicii i-au spus că
e posibil să nu mai poată
merge. Au urmat nenumărate intervenţii medicale,
tratamente, iar acum este
mult mai bine, stă în picioare şi s-a întors la batalion.

Decorat de preşedintele
României
Pentru faptele sale, Mirel-Mugurel Băiţan a fost
avansat de la caporal la gradul de sergent-major şi a
fost decorat de preşedintele Traian Băsescu, cu medalia „Serviciul credincios”
clasa a III-a, primind şi
Emblema de Onoare a Statului Major General al Armatei 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 ameninţări.
Cristina Oltean

