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Prunele uscate 
şi sănătatea umană

Din timpuri imemoriale, oa-
menii puneau toamna prune la 
uscat cunoscând foarte bine 
efectele benefice ale consumu-
lui de prune uscate. Pagina 4

Speranţa de viaţă 
a crescut în UE 

la peste 79 de ani
Speranţa de viaţă a progresat în 

Uniunea Europeană comparativ cu 
anii 1990, dar disparităţile între 
ţări persistă, România fi gurând 
printre statele cu o medie redusă, 
de până în 75 de ani Pagina 4

Românii se mândresc 
cu naţionalitatea lor

Românii se mândresc cu naţionali-
tatea din care fac parte şi au încredere 
în viitor, relevă un sondaj de opinie rea-
lizat de Institutul Român pentru Eva-
luare şi Strategie (IRES). Pagina 8

România a oferit 
străinătăţii medici în 

valoare de 600 milioane 
euro, în ultimii 10 ani

România a oferit în ultimii 10 ani 
străinătăţii cadre medicale în valoa-
re de 600 de milioane de euro, a de-
clarat, în cadrul unei dezbateri, vice-
preşedintele Comisiei de sănătate a 
Senatului, Florian Popa. Pagina 8

Festivalul–concurs internaţional 
de muzică populară românească 

“În grădina cu flori multe”, 
Cernăuţi – Ucraina

În perioada 14 – 17 noiembrie 2014, o delegaţie 
formată din două tinere din Huedin, membre a 
Asociaţiei “Actived 2013” Huedin, Carmen Maria 
Jula (Colegiul Naţional “Sigismund Toduţă” 
Cluj-Napoca – îndrumător prof. dr. Florina 
Matei) şi Iulia Paula Merca (Liceul Teoretic 
“Octavian Goga” Huedin – îndrumător Rada 
Stan, Radio Cluj) însoţite de prof. Gheorghe 
Sobec (Asociaţia “Actived 2013” Huedin – 
preşedinte) şi Dan Bodea (Primăria oraşului 

Huedin) au participat, cu sprijinul Primăriei 
oraşului Huedin şi Casei de Cultură Huedin, la 
Festivalul – Concurs Internaţional de muzică 
populară romănească “În grădina cu flori multe” 
organizat în localitatea Cernăuţi, Ucraina, de 
Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti 
Cernăuţi (director Iurie Levcic, un adevărat 
promotor al valorilor româneşti în Nordul 
Bucovinei). Pagina 5
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R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea casării, scoaterea din ges-

tiune şi scăderea din evidenţele contabile bu-
nuri degradate şi expirate

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.11.2014.

Având în vedere Procesul Verbal 
nr.403/20,01,2014 încheiat în urma inventarie-
rii tuturor valorilor materiale şi băneşti la data 
de 31,12,2013, şi ţinând seama de referatul nr. 
9097/24.11.2014 înaintat de Direcţia Economi-
că din cadrul Primăriei Oraşului Huedin, prin 
care solicită aprobarea casării, scoaterii din 
gestiune şi scăderea din evidenţele contabile, 
conform centralizatorului anexă a următoare-
lor bunuri:

— obiecte de inventar degradate în sumă to-
tală 52280,57 lei;

— programe informatice expirate şi nemaifi -
ind utilizate (HBIT-salarii) în sumă de 859,18 
lei ;

— Mobilier, aparatură birotică în sumă totală 
de 21297,44 lei;

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
9100/2014 înaintat de primar şi avizat de comi-
sia pentru activităţi economico – fi nanciare la 
şedinţa din data de 24.11.2014.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 
2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 1 şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, mo-
difi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă casarea, scoaterea din gesti-

une şi scăderea din evidenţele contabile, con-
form centralizatorului anexă, a următoarelor 
bunuri:

— Obiecte de inventar degradate in suma 
totala 52280,57 lei;

— Programe informatice expirate si ne-
maifi ind utilizate (HBIT-salarii) in suma de 
859,18 lei ;

- Mobilier, aparatură birotică în sumă totală 
de 21297,44 lei.

Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează Direcţia economică 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 162/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,
 Cozea Dan

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Programului manifestări-

lor culturale, organizate cu ocazia Zilei de 1 De-

cembrie 2014 – Ziua Naţională a României
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 28.11.2014.
Ţinând seama de referatul nr.9065/24.11.2014 

înaintat de dl. Traica Nicolae, în calitate de di-
rector al Casei de Cultură Huedin, privind apro-
barea Programului manifestărilor culturale, 
organizate cu prilejul Zilei Nationale a Româ-
niei – 1 Decembrie 2014.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
9080/2014 înaintat de primar şi avizat de co-
misia de cultură, culte, învăţământ, sănătate, 
familie, copii, tineret şi turism, la şedinţa din 
data de 24.11.2014.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 
2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 4, 5 şi art. 45 din Legea 
nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
modifi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă Programul manifestărilor 

culturale, organizate cu ocazia Zilei de 1 De-
cembrie 2014 – Ziua Naţională a României, 
conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează directorul Casei de 
Cultură şi Direcţia economică din cadrul Pri-
măriei Oraşului Huedin.
Nr. 163/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,
 Cozea Dan

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea transformării postului de 

îngrijitoare de curăţenie, în post de infi rmieră 
în cadrul Secţiei Pediatrie, respectiv transfor-
marea postului de asistent de farmacie princi-
pal PL, în asistent de farmacie PL, din cadrul 
Farmaciei Spitalului Orăşenesc Huedin.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.11.2014.

Având în vedere adresa nr.4914/20.11.2014 
înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, inre-
gistrata sub nr. 9016/2014, prin care solicită 
aprobarea transformării postului de îngrijitoa-
re de curăţenie în post de infi rmieră din cadrul 
Sectiei Pediatrie şi scoaterea postului la con-
curs, respectiv transformarea postului de asis-
tent de farmacie principal PL în asistent de far-
macie PL, din cadrul Farmaciei unităţii şi scoa-
terea postului la concurs.

Luand in considerare Hotararea Comitetului 
Director nr. 21 din 18.11.2014 cât şi Hotărârea 
Consiliului de Administraţie nr. 14/19.11.2014 
privind scoaterea la scoaterea la concurs a unor 
posturi vacante din cadrul Spitalului Orase-
nesc Huedin, respectiv referatul nr. 9022/2014 
înaintat de Direcţia Economică din cadrul Pri-
măriei Huedin.

Ţinând seama de prevederile H.G 849/2012 
privind ocuparea posturilor vacante după data 
de 1 ianuarie 2012 în cadrul unităţilor din siste-
mul sanitar.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
9023/2014 înaintat de primar şi avizat de comi-
sia de învăţământ, sănătate, tineret la şedinţa 
din data de 24.11.2014.

Luând în considerare prevederile art.2, ane-
xa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind 
Unităţile Sanitare Publice pentru care se trans-
feră Managenentul Asistentei Medicale, art.1, 
anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru aproba-
rea Protocolului de predare – preluare în vede-
rea transferului Managementului Asistentei 
Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 
174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006 pri-
vind 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 ansam-
blului 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, mo-
difi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1. Se aprobă transformarea postului de 

îngrijitoare de curăţenie, în post de infi rmieră 
în cadrul Secţiei Pediatrie şi scoaterea postului 
la concurs (poz.104 din Statul de Funcţii), în 
cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Art. 2. Se aprobă transformarea postului de 
asistent de farmacie principal PL în asistent de 
farmacie PL, din cadrul Farmaciei unităţii şi 
scoaterea postului la concurs( poz. 163 din Sta-
tul de Funcţii), în cadrul Spitalului Orăşenesc 
Huedin.

Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc 
Huedin.
Nr. 164/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,
 Cozea Dan

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind repartizarea în chirie apartamentul 

ANL, situat în oraşul Huedin, str. Aleea 1 Mai, 
nr. 6 ap. 9, d.lui Pleş Constantin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.11.2014.

Urmare a declaraţiei nr. 8890/ 17.11.2014, de-
pusa de d.na Tamas Andrea, de renuţare la re-
partiţia obţinută prin H.C.L nr. 160/31.10.2014 
privind repartizarea în chirie a apartamentului 
ANL , situat pe Aleea 1 mai nr. 6, ap.9, Huedin, 
respectiv referatul nr. 9055/2014 înaintat de 

Hotărârile Consiliului Local Huedin
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ins. Handraluca Mircea din cadrul Primăriei 
Huedin.

Ţinând seam de prevederile anenei la H.C.L 
nr. 92/2014 privind aprobarea Listei solicitan-
ţilor cu privire la stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinte pentru ti-
neri.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
9069/2014 înaintat de primar şi avizat de comi-
sia de adminsitraţie publică la şedinţa din data 
de 24.11.2014.

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

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă repartizarea în chirie a apar-

tamentului ANL , situat în oraşul Huedin, str. 
Aleea 1 Mai, nr. 6 ap. 9, d.lui Pleş Constantin, 
care este pe poziţia nr. 3 în anexa la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 92 din 30.05.2014.

Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează compartimentul spa-
tiu locativ din cadrul Primăriei Oraşului Hue-
din.
Nr. 165/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,
 Cozea Dan

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea încheierii contractului de 

furnizare a apei potabile şi canal, respectiv 
pentru canalizare, cu Compania de Apă Someş 
SA Cluj, pentru blocul de locuinţe, format din 9 
apartamente, situat în Huedin str. Fildului nr. 
59.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.11.2014.

Având în vedere cererea nr. 8829 din 
14.11.2014, depusă de Otvoş Bela, chiriaş al blo-
cului situat în Huedin, str. Fildului, nr. 59, ap. 7, 
jud. Cluj, privind rezilierea contractului de fur-
nizare apei potabile pe numele acestei persoa-
ne având ca benefi ciari toţi locatarii fără posi-
bilitate de partajere a consumului şi încasare a 
preţului apei potabile,şi ţinând seama de nece-
sitatea adoptarii unor masuri de contabilizare 
pe apartamente atat a consumului efectiv cat si 
de stabilire a sumelor de plata pe fi ecare chirias 
in parte.

Luând în considerare somaţia de plată nr. 
399/2014 a SC Cmpania de Apă Someş SA Cluj.

Ţinând seama de refaratul nr. 9053/21.11.2014 
înaintat de inspector Handraluca Mircea din 
cadrul primariei orasului Huedin.

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 
9064/2014 inaintat de primar si avizat de co-
misia de administraţie publică la şedinţa din 
data de 24.11.2014.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, 
lit.c, d, alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 14 şi art. 45 
din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E
Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de 

furnizare a apei potabile şi canal, respectiv 
pentru canalizare cu Compania de Apă So-
meş SA Cluj, pentru blocul de locuinţe, for-

mat din 9 apartamente, situat în Huedin str. 
Fildului nr. 59.

Art.2. Cuantumul consumului serviciilor de 
apă potabilă respectiv canalizare şi stabilirea 
sumelor de plată, se va realiza conform norma-
tivelor în vigoare defalcat în funcţie de contori-
zarea acestui consum la intrarea în bloc.

Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează compartimentul spa-
tiu locativ din cadrul Primariei Orasului Hue-
din.
Nr. 166/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,
 Cozea Dan

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea listei de priorităţi în re-

partizarea locuinţelor din fondul locativ de 
stat, afl ate în proprietatea oraşului Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.11.2014.

Având în vedere procesul verbal nr. 9049 din 
21.11.2014 al comisisie de aprobare a repartiza-
rii locuintelor din fondul localtiv de stat, care in 
sedinta din 21.11.2013 ora 12.00 in urma anali-
zarii a celor 9 dosare depuse de solicitanti de 
locuinte din fondul locativ de stat, care au de-
puse documentatia in vederea stablirii ordinii 
de prioritate si repartizare unei locuinte din 
fondul locativ de stat potrivit H.CL nr. 26 din 
28.02.2014 comisia a aprobat 5 dosarele depuse 
de solicitanti de locuinte din fondul locativ de 
stat constatand faptul ca, acestea respecta cri-
teriile de eligibilitate aprobate prin HCL nr. 26 
din 28.02.2014 si a respins un numar de 4 doa-
sare depuse de solicitantii de locuinte din fon-
dul locativ de stat constatand faptul ca acestea 
nu respecta criteriilor de eligibilitate si terme-
nul de depunere a actelor stabilite prin HCL nr. 
26 din 28.02.2014.

Ţinand seama de referatul nr. 9056/21.11.2014 
înaintat de insp. Handraluca Mircea din cadrul 
Primăriei Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
9070/2014 înaintat de primar şi avizat de comi-
sia de administraţie publică la şedinţa din data 
de 24.11.2014.

Luând în considerare prevederile H.C.L. 
Nr.123/31.08.2012 prin care s-a aprobat consti-
tuirea comisiei de analiza a cererilor pentru re-
partizarea de locuinte sociale, Legea nr. 
114/1996 a locuintei, cât şi art. 21 alin.2 din H.G 
1275/2000, privind aprobarea normelor meto-
dologice de aplicare a Legii nr. 114/1996 a locu-
intei, art. 36, alin. 2, lit.c, d alin. 5 , lit.a, alin.6, 
lit. a, pct.17, lit. e şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 
a Administraţiei Publice Locale, modifi cată cu 
Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă lista de priorităţi în reparti-

zarea locuinţelor din fondul locativ de stat, 
afl ate în proprietatea oraşului Huedin, cf. ane-
xei la prezenta hotărâre.

Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează compartimentul spa-
tiu locativ din cadrul Primariei Orasului Hue-
din.
Nr. 167/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,

 Cozea Dan

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobă acordarea unui sprijin fi nan-

ciar Protopopiatului Ortodox Român – Huedin, 
pentru organizarea unui concert de colinde cu 
ocazia sărbătorlor de iarnă

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.11.2014.

Avand în vedere adresa nr. 495/20.11.2014 
înaintată de Protopopiatul Ortodox Român, 
prin care solicită acordare ajutor fi nanciar în 
sumă de 4000 lei pentru organizarea unui Con-
cert de colinde la Casa de Cultura Huedin, pe 
data de 14 Decembrie 2014, cu participarea 
unor artişti solişti profesionişti, respectiv refe-
ratul nr. 9018/20.11.2014 înaintat de Direcţia 
economică din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
9019/2014 înaintat de primar şi avizat de comi-
sia pentru activităţi economico – fi nanciare la 
şedinţa din data de 24.11.2014.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 
2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 1 şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, mo-
difi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin fi nan-

ciar Protopopiatului Ortodox Român – Huedin, 
pentru organizarea unui concert de colinde cu 
ocazia sărbătorlor de iarnă, în sumă de 4000 lei 
din cap. 67.02.50, alin. 20.30.30 – Alte servicii 
în domeniul culturii, recreerii şi religiei/Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii – Fond de rezer-
vă nerepartizat în anul 2014.

Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează Direcţia economică 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 168/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,
 Cozea Dan

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modifi cării art.1 lit.c din 

HCL nr. 96/2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 28.11.2014.
Având în vedere necesitatea modifi cării art.1, 

lit.c, din H.C.L nr. 96/2014 privind înlocuiorea 
d.lui Tămaş Dorin consiler primar, ca membru 
de rezerva al comisiei de evaluare a ofertelor în 
derularea procedurii de licitatie publică des-
chisă şi de negociere directă in vederea atribui-
rii contractului de delegare a gestiunii Servi-
ciului Public de Alimentare cu Energie Termi-
că în oraşul Huedin, urmare a demisiei din 
aceasta funcţie, şi luând în considerare refera-
tul nr. 9054/2014 înaintat de insp. Handraluca 
Mircea din cadrul Primăriei Huedin.

Raportat la prevederile Legii nr. 51 din 2006 
Legea serviciilor comunitare de utilitate publi-
că, cu modifi cările şi completările ulterioare, 
H.G nr. 717 din 02.07.2008 privind aprobarea 
Procedurii-cadru privind organizarea, derula-
rea şi atribuirea contractelor de delegare a ges-
tiunii serviciilor comunitare de utilităţi publi-
ce, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor 

Continuarea în pagina 6
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Prunele uscate şi sănătatea umană
Din timpuri imemoriale, 

oamenii puneau toam-
na prune la uscat cunos-
când foarte bine efectele 
benefice ale consumului de 
prune uscate. Cei care-l 
practică şi astăzi, în special 
lumea de la ţară, nu sunt 
străini de acestea taine.

Prunele uscate au un gust 
dulce şi sunt bogate în nutri-
enţi. Ca şi alte fructe uscate, 
acestea pot fi  găsite pe toată 
perioada anului.

Conţin: vitamina A, C şi 
grupul B, fi bre, potasiu, cu-
pru, calciu, magneziu, sele-
niu, fi er şi puţine calorii. De 
asemenea, prunele uscate 
oferă organismului o cantita-
te de fi bre, care potolesc foa-
mea şi o amână pentru mai 
multe ore.

Cercetările moderne efec-
tuate în laboratoare confi rmă 
faptul că prunele uscate sunt 
un aliment delicios, dar şi un 
medicament de nădejde în 
caz de nevoie.

Atât proaspete, cât şi uscate, 
prunele constituie subiectul a 
numeroase cercetări datorită 
conţinutului mare de fi tonu-
trienţi numiţi acizi neocloro-
genici şi clorogenici. Substan-
ţele găsite în prunele proaspe-
te şi în prunele uscate se nu-
mesc fenoli, iar proprietăţile 
lor antioxidante au fost înde-
lung studiate. Aceste substan-
ţe sunt cunoscute, în special, 
pentru efi cienţa în neutraliza-
rea radicalului liber al oxige-
nului numit anion superoxid.

Abilitatea prunelor uscate 
de a stopa răul făcut de oxi-
gen celulelor noastre este da-
tă şi de conţinutul de beta ca-
roten. Beta carotenul funcţi-
onează ca un antioxidant, 
eliminând radicalii liberi.

Prunele uscate sunt o bună 
sursă de potasiu, mineral 
esenţial pentru menţinerea 
unei presiuni sanguine nor-
male şi a bunei funcţionări a 
inimii, astfel redând şi riscul 
accidentelor vasculare cere-
brale. Efi cienţa alimentelor 
bogate în potasiu în scăderea 
presiunii sanguine a fost de-
monstrată într-un număr ma-
re de studii. Potasiul stopează 
pierderea de calciu prin urină 
şi astfel ajută la prevenirea 

subţierii oaselor în mod rapid. 
Prunele, prin conţinutul de 
vitamina A, contribuie la refa-
cerea şi creşterea oaselor.

Fibrele solubile din prune-
le uscate ajută la normaliza-
rea nivelului de zahăr din sân-
ge şi la creşterea sensibilităţii 
insulinei, astfel jucând un rol 
important în prevenirea şi 
tratarea diabetului de tip 2. 
Aceste fi bre oferă şi o senzaţie 
de saţietate, fi ind recomanda-
te în curele de slăbire.

Resveratrolul care se gă-
seşte în compoziţia prunelor 
închise la culoare, între indi-
go şi negru şi vişiniul cel mai 
închis, este un colorant poli-
fenolic, considerat cel mai pu-
ternic antioxidant cunoscut 

până în prezent, de 4-5 ori mai 
puternic decât betacarotenul, 
de 50 de ori mai puternic de-
cât vitamina E şi de 20 de ori 
mai puternic ca vitamina C. 
Antioxidanţii puternici din 
aceste fructe ajută la elimina-
rea celulelor deteriorate care 
afectează memoria.

Prunele uscate sunt cu-
noscute pentru abilitatea lor 
de a preveni constipaţia. Pe 
lângă faptul că ajută tranzitul 
intestinal, astfel scăzând ris-
cul apariţiei cancerului de 
colon şi a hemoroizilor, fi bre-
le insolubile oferă hrana bac-
teriilor “prietenoase” din in-
testinul gros.

Acidul propionic poate fi  în 
parte responsabil pentru pro-

prietăţile de reducere a coles-
terolului oferite de fi bre.

Un alt avantaj al consumu-
lui de prune îl reprezintă fap-
tul că sporesc, prin vitamina 
C, capacitatea de absorbţie a 
fi erului. Prunele au mari pro-
prietăţi energizante, în speci-
al datorită conţinutului natu-
ral de zaharuri. Ele pot alunga 
oboseala sau senzaţia de stres.

Se recomandă însă a fi  
consumate cu moderaţie de 
către persoanele care au 
probleme cu glicemia şi au 
un risc crescut de a face dia-
bet. De asemenea, nu este re-
comandat să mâncăm prune 
uscate şi afumate, acestea 
conţin substanţe care pot fi  
cancerigene. (Agerpres)

Speranţa de viaţă a progre-
sat în Uniunea Europeană 
comparativ cu anii 1990, dar 
disparităţile între ţări persis-
tă, România fi gurând printre 
statele cu o medie redusă, de 
până în 75 de ani, anunţă Or-
ganizaţia pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică 
(OCDE), citată de AFP.

În medie, speranţa de viaţă 
în cele 28 de state membre 
UE a fost de 79,2 ani în 2012, 
cu 5,1 ani mai mult decât în 
anii 1990.

„Acest progres se explică 
în principal prin reducerea 
mortalităţii cauzată de boli 
cardiovasculare, în special la 
persoanele cu vârste cuprin-
se între 50 şi 65 de ani”, expli-
că OCDE.

Spania, cu o speranţă de 
viaţă de 82,5 ani, Italia, cu 
82,4 ani, şi Franţa, cu 82,1 
ani, sunt ţările europene cu 
cele mai ridicate speranţe 
de viaţă.

Ţările baltice şi statele 
est-europene sunt la polul 
opus, având speranţe de viaţă 
sub 75 de ani – România, Bul-
garia, Letonia şi Lituania.

Speranţa de viaţă în Estonia a 
crescut cu şapte ani faţă de anul 
1990, iar în Cehia, cu 6,6 ani.

În Lituania şi Bulgaria, 
speranţa de viaţă s-a prelun-
git cu trei ani în perioada 
1992 – 2012.

Femeile din Uniunea Eu-
ropeană trăiesc mai mult de-
cât bărbaţii – 82,2 ani, com-
parativ cu 76,1 ani.

Anul trecut, un studiu al 
BCR arăta că speranţa medie 
de viaţă la naştere va creşte 
cu patru ani până în anul 
2030, la 75 de ani pentru băr-
baţi şi 82 de ani pentru femei, 
iar speranţa de viaţă la vârsta 
de 65 de ani se va mări cu trei 
ani pentru bărbaţi şi doi ani 
pentru femei.

Dacă în anul 1990, spe-
ranţa de viaţă la naştere 

era de 67 de ani pentru 
bărbaţi şi 73 de ani pentru 
femei, în 2011 a crescut la 
71 de ani pentru bărbaţi şi 
78 de ani pentru femei. 
Pentru anul 2030, analiştii 
economici ai BCR estimea-
ză, pe baza datelor statisti-
ce, că speranţa de viaţă la 
naştere va creşte la 75 de 

ani pentru bărbaţi şi 82 de 
ani pentru femei.

“Creşterea speranţei medii 
de viaţă la naştere (speranţa to-
tală, femei plus bărbaţi – n.r.) la 
75 de ani în 2011, de la 70 de ani 
în 1990, a condus la consolida-
rea ponderii populaţiei de pes-
te 65 de ani în total populaţie. 
În 2011, la fi ecare persoană de 

peste 65 de ani existau 5 per-
soane apte de muncă (15-64 
ani), dar mai puţin de o persoa-
nă era salariat care plătea con-
tribuţii pentru sistemul public 
de pensii”, se arată în raportul 
“Implicaţiile economice ale 
procesului de îmbătrânire a po-
pulaţiei României”, realizat de 
divizia BCR Cercetare.

Totodată, speranţa de via-
ţă la 65 de ani era în anul 
1990 de 13 ani pentru bărbaţi 
şi 15 ani pentru femei, nivel 
care a avansat în anul 2011 la 
14 ani în cazul bărbaţilor şi la 
18 ani în cazul femeilor.

Bolile cardiovasculare ră-
mân principala cauză de 
mortalitate în Europa, repre-
zentând 40% din decese în 
2011, în timp ce cancerul 
provoacă 24% din decese.

Mortalitatea cauzată de 
cancer a rămas la acelaşi ni-
vel sau a crescut în ţările bal-
tice şi în Bulgaria, România, 
Croaţia şi Macedonia.

Speranţa de viaţă a crescut în UE la peste 79 de ani,
mai mult ca în anii 1990. În România este sub 75 de ani
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Festivalul–concurs internaţional de 
muzică populară românească “În grădina 

cu flori multe”, Cernăuţi – Ucraina
În perioada 14 – 17 noiem-

brie 2014, o delegaţie forma-
tă din două tinere din Hue-
din, membre a Asociaţiei 
“Actived 2013” Huedin, Car-
men Maria Jula (Colegiul 
Naţional “Sigismund Todu-
ţă” Cluj-Napoca – îndrumă-
tor prof. dr. Florina Matei) şi 
Iulia Paula Merca (Liceul Te-
oretic “Octavian Goga” Hue-
din – îndrumător Rada Stan, 
Radio Cluj) însoţite de prof. 
Gheorghe Sobec (Asociaţia 
“Actived 2013” Huedin – pre-
şedinte) şi Dan Bodea (Pri-
măria oraşului Huedin) au 
participat, cu sprijinul Pri-
măriei oraşului Huedin şi 
Casei de Cultură Huedin, la 
Festivalul – Concurs Inter-
naţional de muzică populară 
romănească “În grădina cu 
fl ori multe” organizat în loca-
litatea Cernăuţi, Ucraina, de 
Centrul Bucovinean de Artă 
pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţio-
nale Româneşti Cernăuţi (di-
rector Iurie Levcic, un adevă-
rat promotor al valorilor ro-
mâneşti în Nordul Bucovi-
nei). Ajuns la cea de-a X-a 
ediţie, festivalul a reunit la 
start aproape 50 de tineri în-
tre 6 şi 25 de ani, cântăreţi de 
muzică populară româneas-
că din Republica Moldova, 
România şi Ucraina.

Juriul festivalului, condus 
de renumita solistă vocală de 
muzică populară românească 
Maria Iliuţ (născută în locali-
tatea Crasna, regiunea Cernă-
uţi, Ucraina), lector superior 
la Facultatea de Arte Frumoa-
se a Universităţii de Stat din 
Chişinău, Republica Moldo-
va, membru al Uniunii Muzi-
cienilor din Republica Mol-
dova, a apreciat interpretarea 
şi valoarea tinerelor cântăreţe 
din Huedin, răsplătindu-le cu 
titlul de “laureat” al festivalu-
lui, cu diploma, placheta şi cu 
medalia pentru Locul I, pe Iu-
lia Paula Merca la categoria 
de vârstă 6 – 12 ani şi Carmen 
Maria Jula la categoria de 
vârstă 13 – 16 ani.

Trebuie menţionat faptul 
că această deplasare nu a con-
stat doar din participarea la 
festival, tinerele vizitând pe 
drumul spre Cernăuţi, Mă-
năstirea Moldoviţa şi Mănăs-
tirea Suceviţa iar la întoarce-
re, Mănăstirea Humorului şi 
Mănăstirea Voroneţ, capodo-
pere ale arhitecturii moldove-
neşti din secolele al XV-lea şi 

al XVI-lea, cu alte cuvinte, un 
mic pelerinaj prin istoria me-
dievală a României.

Amintiri de neuitat, priete-
nii cu tineri cântăreţi de mu-
zică populară românească din 
Republica Moldova şi Ucrai-
na, experienţă şi premii sunt 
câteva din “câştigurile” cu ca-
re s-au întors participantele 
din Huedin de la acest minu-

nat festival. “În grădina cu 
fl ori multe” a cântecului po-
pular românesc şi comunita-
tea noastră este reprezentată 
cu cinste!. Felicitări tinerelor 
“fl ori” Iulia Paula şi Carmen 
Maria, felicitări celor care 
le-au coordonat activitatea, 
dar şi acelora care au facilitat 
participarea lor la festival!

prof. Gheorghe SOBEC
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pentru serviciile comunitare de utilităţi publi-
ce şi a Contractului-cadru de delegare a gestiu-
nii serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
Ordinul nr. 91/2007 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru al Serviciului public de ali-
mentare cu energie termică cu modifi cările şi 
completările ulterioare, Ordinul nr. 92/2007 
pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 
Serviciului public de alimentare cu energie ter-
mică cu modifi cările şi complectările ulterioa-
re, respectiv referatul nr. 4720/19.06.2014 îna-
intat de compartimentul de gospodărie comu-
nală şi locativă din cadrul Primăriei Oraşului 
Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
9067/2014 inaintat de primar şi avizat de comi-
sia pentru activitati economico – fi nanciare la 
şedinţa din data de 24.11.2014.

Luând în considerare prevederile art.1, alin.2, 
lit.d, art.2, lit.e, art.3, art.6, art.7, alin.2, art.8 ,a 
lin.1, 3 , art. 9, alin.1, alin.2, 3, art. 22 , alin.1, 2 , 
lit.b, , art.24, alin.2, art.29, 30, 32, din legea nr. 
51 /2006 privind serviciile comunitare de utili-
tăţi publice.

Având în vedere art. 13, 18, din Statutul SC 
Crişul Huedin SA, art.3, pct. 2 , lit.c, art.4, alin.2, 
art. 55, alin. 1, din OUG nr. 109/2011 privind gu-
vernanţa corporativă, art. 113, 142 alin.2 din 
Legea nr. 31/1990 privind societatile comercia-
le 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 Admi-
nistraţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 
286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1 Se aprobă modifi carea art.1 lit.c din Ho-

tărârea Consiliului Local nr. 96/2014 şi desem-
narea d.lui Consilier Lung Ioan în locul d.lui 
Tămaş Dorin, ca membru de rezervă al comisiei 
de evaluare a ofertelor în derularea procedurii 
de licitaţie publică deschisă şi de negociere di-
rectă în vederea atribuirii Contractului de De-
legare a Gestiunii Serviciului Public de Ali-
mentare cu Energie Termică în oraşul Huedin.

Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează Directia economica 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 169/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,
 Cozea Dan

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea aprobă nivelurile pentru 

valorile impozabile, impozitele şi taxele locale 
şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru 
amenzile aplicabile în anul 2015

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.11.2014.

Având în vedere propunerile compartimen-
telor de specialitate (Serviciului Urbanism, bi-
rou Cadastru şi Registru Agricol, Serviciului 
SPCLEP, a referatului inspectorului comercial, 
inspectorului Protecţie Civilă, Administraţiei 
pieţii, Administraţia cimitirului, administrator 
Sală Sport, director Casă de Cultură, şef Servi-
ciu Poliţia Locală, Administrator Casa Tinere-
tului) , respectiv referatul nr. 21371/21.11.2014, 
înaintat de Serviciul I.T.L din cadrul Primăriei 
Huedin, prin care propune spre aprobare noile 
valori privind nivelurile pentru valorile impo-
zabile, impozitele şi taxele locale, şi alte taxe 
asimilate acestora precum şi pentru amenzile 
aplicabile în anul fi scal 2015.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
9052/2014 înaintat de primar şi avizat de comi-

sia pentru activităţi economico – fi nanciare din 
data de 24.11.2014.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal cu modifi carile 
la zi , OG nr. 92/ 2003 priivnd Codul de proce-
dura fi scala cat si art. 36, alin.l, 2, lit.b, alin 
4.,lit.c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Admi-
nistraţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 
286/2006.

H O T A R A S T E
Art.1. Se aprobă nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte ta-
xe asimilate acestora, precum şi pentru amen-
zile aplicabile în anul 2015, conform anexei la 
prezenta hotărâre.

Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează Directia Impozite şi 
taxe locale, din cadrul Primariei Orasului Hue-
din.
Nr. 170/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,
 Cozea Dan

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea efectuarea demersurilor 

procedurale privind preluarea porţiunii ampla-
samentului de pe raza oraşului Huedin, a fostei 
căi ferate Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.11.2014.

Având în vedere necesitatea revitalizării din 
punct de vedere turistic şi de agrement a orasu-
lui Huedin şi a zonei adiacente, prin amenaja-
rea unei piste de biciclete pe amplasamentul 
fostei căi ferate dezafectate, pe traseul Huedin 
– comuna Călăţele.

Ţinand seama de adresa nr. 61616/2014 a Mi-
nisterului Transporturilor, Compania Naţiona-
lă de Căi Ferate Bucureşti – Direcţia Patrimo-
niu, privind modalitatea stabilită privind trans-
miterea din domeniul public al statului, conce-
sionat căii ferate, în domeniul public al unităţi-
lor administrativ teritoriale Huedin, Sâncrai, 
Călăţele, a acestui amplasament, respectiv 
adresa nr. 46/C/265/2014 a Sucursalei Regio-
nale de Căi Ferate Cluj – Divizia Patrimoniu 
Serviciul Cadastru.

Având în vedere referatul nr.9178/27.11.2014 
înaintat de biroul de urbanism din cadrul Pri-
măriei Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 
9179/2014 inaintat de primar si avizat de comi-
sia de urbanism la sedinta din data de 
28.11.2014.

Luând în considerare Legii nr. 213/2008 pri-
vind proprietatea publică şi regimul acesteia, 
art. 36, alin. 1,2, lit. c, d, alin. 5, lit. c, alin.6, lit. a, 
pct. 5, 6 11 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale, modifi cată cu 
Legea 286/2006.

 H O T A R A S T E
Art.1. Se aprobă efectuarea demersurilor 

procedurale privind preluarea porţiunii ampla-
samentului de pe raza oraşului Huedin, a fostei 
căi ferate Huedin – Călăţele astfel:

— suprafata de 19538 mp, teren înscris în 
CF 51485 Huedin între Km CF 0+850, Km CF 
1+ 475;

— suprafaţa de 21124 mp înscris în CF 
51483 Huedin într CF 1+475, Km CF 2+360;

— surafaţa de 40996 mp înscris în CF 
51484 Huedin între Km CF 4+800 – 4 +890, în 
vederea amenajării unei piste pentru biciclete.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari se incredinteaza compartimentul de 
urbanism din cadrul Primariei Orasului Hue-
din.
Nr. 171/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,
 Cozea Dan

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea prelungirii Contractului 

de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubri-
zare nr. 6441/08.09.2009, încheiat cu SC Crişul 
Huedin SA, până la data de 08.02.2016.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.11.2014.

Având în vedere adresa nr. 821/26.11.2014 a 
SC Crişul Huedin SA, prin care solicită aproba-
rea prelungirii Contractului de Delegare a Ges-
tiunii Serviciului de Salubrizare nr. 
6441/08.09.2009, pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni 
( respecitv pana la 08.02.2017), respectiv refe-
ratul nr. 9191/2014 înaintat de Popa Liviu în ca-
litate de administrator Serviciul Ecologie din 
cadrul Primăriei Huedin.

Luand in considerare proiectul de hotarare 
nr. 9192/2014 inaintat de primar si avizat de 
comisia de Administratie publica la sedinta din 
data de 28.11.2014.

Ţinând seama de prevederile H.C.L nr. 
121/2009, privind aprobarea Contractului de 
Delegare a Getiunii Serviciului Public de Salu-
brizare, încheiat cu SC Crişul Huedin SA, art. 1 
din cap. II ,, Obiectul Contractului de Delegare 
a Gestiunii, art. 5, 6 din Cap. IV ,, Durata Con-
tractului aferent contractului nr. 
6441/08.09.2009 privind delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare către SC Crisul Hue-
din SA, Legea nr. 51/2006 cu modifi carile la zi, 
Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubri-
zare a localitatilor cu modifi cările la zi art. 36, 
alin. 1, 2, lit. C, d, alin.6, lit.a, pct. 14 şi art. 45 din 
legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Lo-
cale republicată.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1 Se aprobă, prin act adiţional, prelungi-

rea Contractului de Delegare a Gestiunii Servi-
ciului de Salubrizare nr. 6441/08.09.2009, în-
cheiat cu SC Crişul Huedin SA, care a expirat la 
data de 18.09.2014, până la data de 08.02.2016.

Art.2. Se aprobă, prin act adiţional, modifi ca-
rea Contractului nr. 6441/08.09.2009, cap. II

,, Obiectul Contractului ,, de Delegare a Ges-
tiunii Serviciului de Salubrizare, în sensul că:

- ,, Obiectul Contractului,, de Delegare a Ges-
tiunii, constă în dreptul şi obligaţia de a presta 
serviciul public de colectare separată şi trans-
port separat al deşeurilor municipale şi al deşe-
urilor similare, provenind din activităţi comer-
ciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 
colecate separat, fără a aduce atingere fl uxului 
de deşeuri de echipamente electrice şi electro-
nice, baterii şi acumulatori.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari se incredinteaza SC Crisul Huedin SA 
si Directia Econimica din cadrul Primariei 
Orasului Huedin.
Nr. 172/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,
 Cozea Dan
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R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea accesul gratuit la Sala de 

Sport din P.ţa Republicii nr. 42 – 48, în ziua de 
joi a fi ecărei săptămâni între orele 17,00 – 18,00, 
pentru pregătirea elevilor in ramura sportiva 
fotbal

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.11.2014.

Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 
9160/226.11.2014 depusa de dl. Csudom Nor-
bert în calitate de profesor la catedra de Edu-
caţie fizică şi sport al Şcolii ,, Ady Endre,, Sân-
craiu şi al Liceului Teoretic O.Goga Huedin, 
prin care solicită aprobarea accesului gratuit 
la Sala de Sport din P.ţa Republicii nr. 42 – 48 
Huedin, pentru antrenarea in ramura sportiva 
fotbal, a elevilor din Huedin, clasa pregătitoa-
re până în clasa a VI – a, inclusiv, în ziua de joi 
a fiecarei saptamâni de la orele 17 la 18 , pe pe-
rioada anului şcolar 2014 – 2015, respectiv re-
feratul nr. 9200/27.11.2014 înaintat de dl. Cor-
chiş Daniel în calitate de administrator Sala 
de Sport.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
9202/2014 inaintat de primar şi avizat de co-
misia de cultura, invatamant la şedinta din data 
de 28.11.2014.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 
2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 6 şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, mo-
difi cată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1. Se aprobă accesul gratuit la Sala de 

Sport din P.ţa Republicii nr. 42 – 48, în ziua de 
joi a fi ecărei săptămâni între orele 17,00 – 18,00 
, pentru pregătirea elevilor din clasa pregăti-
toare până în clasa a VI – a inclusiv , ai Liceului 
Teoretic Octavian Goga Huedin, în ramura 
sportivă fotbal, sub îndrumarea d.lui prof. Csu-
dom Norbert, pe perioada anului şcolar 2014 – 
2015.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotarari se incredinteaza administratorul Salii 
de Sport din cadrul Primăriei Orasului Huedin.
Nr. 173/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,
 Cozea Dan

R O M A N I A
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modifi carea şi completa-

rea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţi-
ei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-ME-
TROPOLITAN Cluj

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.11.2014.

Având în vedere adresa nr. 773/25.11.2014 a 
Asociaţiei de Dezvoltare Eco- Metropolitan 
Cluj, înregistrată sub nr. 9117/25.11.2014, prin 
care solicită modifi carea H.C.L nr. 
159/31.10.2014, privind aprobarea modifi cării 
şi completării Actului Constitutiv şi a Statutu-
lui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECO- METRPOLITAN CLUJ.

Tinând seama de referatul nr. 9118/25.11.2014 
înaintat de Direcţia Economică din cadrul Pri-
măriei Oraşului Huedin.

În conformitate cu prevederile:
- art. 12 şi art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea ad-

ministraţiei publice locale nr. 215/2001, repu-

blicată, cu modifi cările şi completările ulteri-
oare;

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu pri-
vire la asociaţii şi fundaţii, cu modifi cările şi 
completările ulterioare;

- HG 855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare 
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice, modificat prin HG 742/26 august 
2014;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 
44 alin. (1) din Legea administraţiei publice lo-
cale nr. 215/2001, republicată, cu modifi cările 
şi completările ulterioare;

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 
9119/2014 inaintat de primar şi avizat de comi-
sia de Urbanism la şedinta din data de 
28.11.2014.

În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modifi cări-
le şi completările ulterioare.

 H O T Ă R Â R E
Art. 1. Se aprobă modifi carea şi completarea 

Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPO-
LITAN Cluj conform anexelor 1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Oraşu-
lui Huedin, Primarul sau Viceprimarul Oraşu-
lui Huedin, domnul Primar Dr. Mircea MORO-
ŞAN sau d.na Viceprimar Marinela GIURGIU 
să semneze modifi cările şi completările pre-
zentate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu data aprobării prezentei Hotărâri, 
Hotărârea Consiliului Local nr. 159/2014 se ab-
rogă.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Oraşului Huedin.
Nr. 174/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează 
 Secretar,
  Cozea Dan

R O M A N I A 
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

 H O T Ă R Â R E
privind repartizarea în chirie a apartamentu-

lui ANL , situat în oraşul Huedin, str. Aleea 1 
Mai, nr. 6 ap. 9, d.lui Pleş Constantin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28.11.2014

Urmare a declaraţiei nr. 8890/ 17.11.2014, de-
pusa de d.na Tamas Andrea, de renuţare la repar-
tiţia obţinută prin H.C.L nr. 160/31.10.2014 pri-
vind repartizarea în chirie a apartamentului ANL 
, situat pe Aleea 1 mai nr. 6, ap.9, Huedin, respectiv 
referatul nr. 9055/2014 înaintat de ins. Handralu-
ca Mircea din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seam de prevederile anenei la H.C.L 
nr. 92/2014 privind aprobarea Listei solicitan-
ţilor cu privire la stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinte pentru ti-
neri.

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

 H O T Ă R Ă Ş TE
Art.1. Se aprobă repartizarea în chirie a apar-

tamentului ANL situat în oraşul Huedin, str. 
Aleea 1 Mai, nr. 6 ap. 9, d.lui Pleş Constantin, 
care este pe poziţia nr. 3 în anexa la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 92 din 30.05.2014.

Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează compartimentul Spa-
tiu locativ din cadrul Primăriei Oraşului Hue-
din.
Nr. 175/28.11.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan  Contrasemnează
  Secretar,
  Cozea Dan



Românii se mândresc cu naţionalitatea lor
Concetăţenii noştri se declară mândri de naţionalitatea lor, chiar dacă asta nu-i face „fericiţi”.

Românii se mândresc cu 
naţionalitatea din care 

fac parte şi au încredere în 
viitor, relevă un sondaj de 
opinie realizat de Institutul 
Român pentru Evaluare şi 
Strategie (IRES).

„Dacă 45% dintre români 
se auto-evaluează ca fi ind mai 
degrabă fericiţi, 36% spun că 
sunt mai degrabă nefericiţi, 
iar 18% se poziţionează nici 
fericiţi, nici nefericiţi. 91% 
dintre români se simt mândri 
că sunt români, dar cred că ro-
mânii sunt mai degrabă ghini-
onişti decât norocoşi”, se ara-
tă în concluziile studiului 
IRES, date publicităţii luni.

Potrivit studiului, 85% din-
tre cei chestionaţi spun că au 
încredere în viitor, cu 9% mai 
mulţi decât în septembrie 
2014, iar dacă în septembrie 
2014, 24% dintre participan-
ţii la studiu declarau că nu 
mai au nicio speranţă pentru 
viitorul ţării, la fi nele lui no-
iembrie doar 19% mai sunt în 
acord cu această afi rmaţie.

Românii au o părere bună 
şi în privinţa inteligenţei lor, 
73% dintre respondenţi fi ind 
de acord cu afi rmaţia con-
form căreia românii sunt mai 
inteligenţi decât majoritatea 
europenilor.

Liniştea de după furtună
Printre cele mai mari în-

grijorări ale românilor conti-
nuă să se afl e: corupţia (89% 
dintre respondenţi se declară 
îngrijoraţi şi foarte îngrijo-
raţi), prăpastia dintre săraci 
şi bogaţi (83%), starea de să-
nătate (82%), nivelul şoma-

jului şi salariile (79%), polua-
rea (78%) şi starea mediului 
înconjurător (77%).

Faţă de luna septembrie, 
îngrijorarea românilor cu 
privire la conducerea ţării a 
scăzut de la 74% la 48%, iar 
cea legată de politică de la 
69% la 59%.

Cea mai mare problemă a 
ţării, în momentul de faţă, es-
te în opinia unui sfert (23%) 
dintre participanţii la studiul 
IRES şomajul (lipsa locurilor 
de muncă). Următoarea pro-
blemă majoră este corupţia 
(17%), urmată de difi cultăţile 
economice şi conducerea ţă-
rii (11%) sau de nivelul de 
trai/lipsa banilor (5%). Dacă 
în septembrie, într-un studiu 
similar, conducerea ţării era 
indicată drept a doua proble-
mă majoră a ţării de către 

14% dintre respondenţi, ten-
dinţa acestui indicator este 
în scădere.

65% dintre cei chestionaţi 
consideră că situaţia econo-
mică a ţării este, în prezent, 
proastă şi foarte proastă. O 
proporţie mai mare dintre 
respondenţi (37% în decem-
brie, faţă de 38% în septem-
brie) tind să aprecieze că faţă 
de anul trecut starea econo-
miei este la fel şi doar 7% 
cred că economia merge mai 
rău acum decât în urmă cu un 
an. Dacă vorbim despre com-
paraţia cu anul 2004, 32% 
dintre respondenţi cred că 
starea economiei este mai 
bună în prezent, iar 10% cred 
că este mult mai bună decât 
înainte de revoluţie. În ceea 
ce priveşte economia, datele 
arată un relativ optimism al 

românilor: 58% dintre res-
pondenţi cred că în următorii 
5 ani starea economică a ţării 
va fi  ceva mai bună decât este 
în prezent (cu 15% mai mulţi 
decât în septembrie 2014), 
iar 13% cred chiar că va fi  
mult mai bună (4% mai mulţi 
decât în septembrie 2014).

Critici asupra prezentului, 
optimişti pentru viitor

68% dintre cei chestionaţi 
susţin că se simt, în general, în 
siguranţă. Trei sferturi dintre 
români (74%) cred că în Ro-
mânia este, în prezent, destul 
şi foarte greu să înaintezi o 
plângere atunci când dreptu-
rile îţi sunt încălcate. 75% 
dintre participanţii la studiu 
cred că în România este des-
tul şi foarte greu să îţi deschizi 
o afacere. 75% apreciază că în 

România este destul şi foarte 
greu să îţi cumperi o casă.

Mai mult, 83% sunt de pă-
rere că în România este, în 
prezent, destul şi foarte greu 
să ai un trai decent. 91% sus-
ţin că în România este, în 
prezent, destul şi foarte greu 
să creşti un copil fără să îi lip-
sească nimic. 93% consideră 
că în România este, în pre-
zent, destul şi foarte greu să 
câştigi mulţi bani.

Dacă în luna septembrie 
mai mult de o treime dintre 
români apreciau că nu mai 
există nicio şansă pentru Ro-
mânia şi lucrurile vor merge 
din ce în ce mai rău, la fi nalul 
lunii noiembrie doar un sfert 
dintre cei chestionaţi mai 
cred acest lucru.

Studiul IRES a fost realizat 
pe 25 noiembrie, pe un eşanti-
on reprezentativ de 1.330 de 
persoane de peste 18 ani, cu o 
marjă de eroare de ± 2,8%.

Cât de sigură,
frumoasă sau dezvoltată?

În ceea ce priveşte evalua-
rea unor aspecte legate de 
România, respondenţii au 
concluzionat: Aproape ju-
mătate dintre respondenţi 
spun că România este fru-
moasă (48% în noiembrie fa-
ţă de 53% în septembrie), 
14% cred că nu este deloc bi-
ne condusă (faţă de 24% în 
septembrie, 5% consideră că 
este foarte sigură (faţă de 7% 
în septembrie), 10% aprecia-
ză că nu este deloc dezvolta-
tă economic, 48% susţin că 
este foarte coruptă (faţă de 
42% în septembrie).

8 monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin NOIEMBRIE 2014

România a oferit în ulti-
mii 10 ani străinătăţii 

cadre medicale în valoare 
de 600 de milioane de euro, 
a declarat, în cadrul unei 
dezbateri, vicepreşedintele 
Comisiei de sănătate a 
Senatului, Florian Popa.

“După Revoluţie, în anii ‘90 
s-a observat că procentul celor 
plecaţi şi celor care voiau să 
plece din ţară medici era de 60 
la sută, aceştia având între 38 – 
40 de ani. În ultimii ani, 60 la 
sută din medicii care aleg străi-
nătatea au vârste între 42 şi 48 
de ani. România a oferit în ulti-
mii 10 ani medici şi cadre me-
dicale în valoare de 600 de mili-
oane de euro. Avem zone în ţară 
total neacoperite din punctul 
de vedere al existenţei medicu-
lui. În spaţiul rural sunt cele 
mai mari probleme în ceea ce 

priveşte lipsa personalului me-
dical. Este o risipă mare de re-
surse. După şase ani de studii, 
doar o mică parte dintre absol-
venţi intră într-un ciclu de spe-
cializare”, a spus Florian Popa.

Potrivit acestuia, şcolile de 
medicină din România scot 
aproximativ 3.000 – 3.500 de 
absolvenţi pe an şi, tot anual, 
pleacă din ţară aproape 3.000.

Senatorul a mai afi rmat că, 
pentru a împiedica plecarea 
medicilor, Ungaria a impus 
semnarea unui contract de că-
tre studenţii la medicină care 
prevede ca aceştia să lucreze în 
ţară după absolvire un număr de 
ani, iar în cazul în care pleacă 
mai devreme să plătească şcola-
rizarea. De asemenea, Slovacia 
a recurs la această măsură.

“Se pare că această soluţie 
nu este acceptată. Rezolvarea 

constă într-o poziţie mai fer-
mă a statului român în favoa-
rea unui program european 
mai larg care să ofere compen-

saţii pentru ţările care oferă 
creiere şi specialişti. Suntem 
într-o perioadă în care pregă-
tim oameni care dispar, gene-

raţii întregi dispar. Ar fi  nece-
sar un program european în 
care primitorii să ofere com-
pensaţii formatorilor”, a spus 
vicepreşedintele Comisiei de 
sănătate din Senat.

Prezent la dezbatere, secre-
tarul de stat în Ministerul Să-
nătăţii Dorel Săndesc a susţi-
nut că România se confruntă 
cu “o mare dramă naţională” 
– exodul medicilor.

“Tot Estul Europei se con-
fruntă cu această problemă. 
Singura şansă de a găsi o solu-
ţie este de a aborda această 
temă la nivel european. În 
acest moment, ţările sărace 
dau mai mult ţărilor bogate în 
sistemul sanitar. Este necesar 
un demers comun est-euro-
pean care să ridice şi să susţi-
nă această problemă”, a spus 
secretarul de stat.

România a oferit străinătăţii cadre medicale
în valoare de 600 milioane euro, în ultimii 10 ani


