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Subvenţii pentru agentul
termic, acordate populaţiei,
în oraşul Huedin

La iniţiativa Primarului, dr. Mircea Moroşan, Consiliul Local Huedin a aprobat
subvenţionarea energiei termice destinată populaţiei
Pagina 5

Autovehiculele fără roviniete,
„vînate” cu camere video
CNADNR a anunţat că vor ﬁ puse în funcţiune pe reţeaua de drumuri naţionale şi autostrăzi încă 18 camere de monitorizare video,
pentru a depista autovehiculele care circulă fără rovinietă. „Până în acest moment în reţeaua
rutieră naţională se aﬂau în funcţiune 24 de
puncte de control (10 ﬁxe, 14 mobile). Prin adăugarea celor 18 vom spori cu 75% gradul de
control al autovehiculelor din traﬁc. În perioada următoare, până în toamna anului 2014, vor
mai ﬁ instalate încă 45 de camere, ceea ce înseamnă creşterea şi întărirea sistemului de supraveghere cu aproape 100%”, se arată într-un
comunicat al CNADNR. Compania precizează
că în urma amplasării primelor 24 de camere,
în anul 2010, veniturile din taxa de rovinietă au
crescut semniﬁcativ. „Numărul mai mare de
puncte de control generează creşterea gradului
de plăţi voluntare a rovinietei cu un procent de
minim 25%”, potrivit sursei citate.
Camerele au fost amplasate strategic, în
puncte care nu pot ﬁ ocolite de şoferi, iar pe
timpul nopţii sistemele de supraveghere vor
detecta plăcuţele maşinilor, în infraroşu. În judeţul Cluj camerele video vor ﬁ pe DN1C la Jucu, pe A3 la Gilău, pe DN1 la Vâlcele şi pe DN75
în comuna Mihai Viteazu (Turda). CNADNR a
încheiat până în prezent contracte care permit
plata rovinietei de către participanţii la traﬁc
prin sistemul sms cu doi mari operatori de telefonie mobilă. “În cursul săptămânii viitoare urmează a ﬁ încheiat contract şi cu cea de-a treia
mare companie de telefonie mobilă”, se mai
arată în comunicat. Pe şosele sunt amplasate
posturi de control dotate cu camere video, care
recunosc numerele de înmatriculare ale maşinilor de la o distanţă de 20 de metri. Numărul
de înmatriculare al autoturismului este veriﬁcat în baza de date şi în cazul în care nu a fost
plătită rovinieta proprietarul maşinii este
amendat.

Din ce-au făcut clujenii bani în anul 2012?
Munca pe cont propriu se dovedeşte a fi una profitabilă la Cluj.
Locuitorii judeţului au trecut în
declaraţiile de venit depuse la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Cluj sume, care,
cumulat, depăşesc 500 de milioane
de lei.
Potrivit datelor furnizate de AJFP
pentru Monitorul de Cluj, cea mai
mare parte din bani, mai bine de 400
de milioane au fost obţinuţi din activităţi independenete, adică activităţi
comerciale (fapte de comerţ, prestări
de servicii), profesii libere (medic,
avocat, auditor, contabil etc.) şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Nici veniturile din chirii nu sunt
de neglijat. Clujenii au obţinut
aproape 80 de milioane doar din
contractele în valută de cedare a folosinţei bunurilor.

Guvernul a pus gând rău
proprietarilor
Începând de anul viitor, persoanele
ﬁzice datorează bugetului Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate (CNASS) o cotă de 5,5% aplicată
veniturilor din chirii, indiferent dacă
persoana respectivă contribuie deja
la respectivul buget prin sumele deduse din alte venituri.
Decizia a stârnit nemulţumiri deoarece Ministerul Finanţelor Publice

a hotărât impunrea contribuţiei la
fondul public al asigurărilor de sănătate fără consultarea contribuabililor, a mediului de afaceri sau a categoriilor direct afectate în legatură cu
impactul real al măsurii.
Cel mai mare venit brut de la nivelul judeţului a fost obţinut din chirii,
potrivit clasamentului furnizat la cererea Monitorul de Cluj de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice
(DGFP) Cluj.
Un clujean a încasat într-un singur
an de pe urma proprietaăţilor deţinute peste 4,3 milioane de lei, echivalentul a peste 2800 de salarii medii pe
economie şi a peste 5300 de salarii
minime.

Locul doi este ocupat la o distanţa
de aproape doua milioane de lei de un
avocat care a obţinut peste 2,5 milioane de lei anul trecut, adica peste
200,000 de lei lunar.
Ultima poziţie de pe podium este
adjudecata de un clujean care a vandut imobile, din proprietatea personala, in valoare de aproape 2,5 milioane de lei.
Şi cum veniturile din activitaţi de
comerţ nu au lipsit in niciun an din
topurile primite de la Finanţe, nici
clasamentul acesta nu face excepţie,
atat pe locul trei, cat şi pe locul patru
plasandu-se comercianţi, cu 2,4 milioane realizate in 2012, respectiv 2,1
milioane.

Hotărârile Consiliului Local Huedin din octombrie 2013, în paginile 2, 3, 6-7
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Hotărârile Consiliului Local Huedin
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectiﬁcării bugetului local pe
anul 2013, cu suma de 70.000 lei
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2013.
Avândînvedereadresanr.40830/994/04.10.2013
a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj, înregistrată sub nr. 7025/07.10.2013, privind aprobarea redistribuirii sumelor defalcate
din T.V.A pentru ﬁnanţarea cheltuielilor creşelor,
respectiv referatul nr. 7277/18.10.2013 înaintat de
Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7283/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 21.10.2013.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2,
lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectiﬁcarea bugetului local pe
anul 2013, cu suma de 70.000 lei astfel:
VENITURI:...................................................70.000 lei
Cap. 11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru
ﬁnanţarea cheltuielilor descentralizate, respectiv
ﬁnanţarea cheltuielilor creşelor.................70.000 lei
CHELTUELI:...............................................70.000 lei
Cap.68.02.11/20.01.02 Creşa/ Materiale pentru
curăţenie...............................................................5.500 lei
Cap.68.02.11/20.01.03 Cresa/Iluminat, incalzire, si forţa motrică............................................11.000 lei
Cap.68.02.11/20.01.30 Creşa/Alte cheltuieli
pentru întreţinere şi funcţionare..................4.000 lei
Cap. 68.02.11/20.03.01 Creşa/Hrana....10.000 lei
Cap.68.02.11/20.04.04
Creşa/Dezinfectanţi
...............................................................................4.500 lei
Cap.68.02.11/20.05.30 Creşe/Alte obiecte de inventar...................................................................35.000 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.131/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectiﬁcării bugetului local pe
anul 2013, cu suma de 70.000 lei
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2013.
Având în vedere adresele nr. 1115/18.10.2013,
39583/30.10.2013 a D.G.R.F.P Cluj, privind redistribuirea nivelului maxim al cheltuelilor de perso-

nal aferent bugetului centralizat pe anul 2013, respectiv referatul nr. 7299/21.10.2013 înaintat de
Directia economică din cadrul Primăriei Huedin
prin care solicită aprobarea rectiﬁcării bugetului
local cu suma de 70.000 lei.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7302/21.10.2013 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico-ﬁnanciare la
şedinţa din data de 21.10.2013.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2,
lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectiﬁcarea bugetului local pe
anul 2013, cu suma de 70.000 lei astfel:
VENITURI:...................................................70.000 lei
Cod.07.02.0102” Impozit pe clădiri de la persoane juridice”.........................................................70.000 lei
CHELTUELI:………………………..............….…70.000 lei
Cap.51.02.01.03/10.01.01”Autorităţi executive/
Salarii de bază...................................................45.000 lei
Cap.68.02.05.02/10.01.01”Asistenţă socială în
caz de invaliditate/Salarii de bază.............25.000 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr.132/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectiﬁcării bugetului local pe
anul 2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2013.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 310/30.09.2013 privind modiﬁcarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 106/03.04.2013
precum şi prevederile art. 49, alin.4 din Legea nr.
273/2006 Legea Finantelor Publice Locale actualizată cu modiﬁcările şi completările ulterioare,
privind modiﬁcarea destinaţiei sumei de 400.000
lei pentru coﬁnanţarea proiectelor de dezvoltare
locală 2013, respectiv referatul nr. 7278/18.10.2013
înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7285/18.10.2013 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico- ﬁnanciare la
şedinţa din data de 21.10.2013.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2,
lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectiﬁcarea bugetului local pe
anul 2013, astfel:
CHELTUELI:.................................................................0
Cap. 51.02.01.03/71.01.30 Autorităţi executive/
Alte active ﬁxe(Reamenajare zona centrală a oraşului Huedin Etapa I şi II)..........................400.000 lei
Continuarea în pagina 3
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Asociaţie pentru prevenirea
furturilor de lemne de la Mărişel

PUBLICITATE

Marţi, 29 octombrie, a avut loc în prezenţa
prefectului judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, o întâlnire de lucru privind exploatările de
material lemnos la nivelul Comunei Mărişel.
Întâlnirea a fost convocată în urma mai multor
sesizări primite la Instituţia Prefectului şi la
dorinţa expresă a cetăţenilor din zona Munţilor Apuseni. În timpul întâlnirii, reprezentanţii Direcţiei Silvice şi ITRSV Cluj-Napoca, pe
de o parte, şi cei ai comunităţii locale din Mărişel, pe de altă parte, au exprimat puncte de vedere care să conducă la găsirea acelor soluţii
care să asigure materialul lemnos locuitorilor
din zonă, cu respectarea legislaţiei speciﬁce în
vigoare. “Obligaţia Instituţiei Prefectului este
de a veriﬁca dacă în zona de munte, în cazul de
faţă în zona Mărişelului, se exploatează lemn
cu forme legale”, a precizat pe timpul discuţiilor prefectul Gheorghe Ioan Vuşcan.
Dorel Oros, directorul Direcţiei Silvice
Cluj-Napoca, i-a asigurat pe cetăţenii din Mărişel că instituţia care o reprezintă vine în
sprijinul populaţiei prin punerea la dispoziţia
acesteia a unei cantităţi de 600 mp masă lemnoasă scoasă în depozit la drum auto, la un
preţ mediu de 170 lei/ mp.
În vederea detensionării situaţiei din zona
Mărişel legată de modalitatea de exploatare a
masei lemnoase, prefectul Gheorghe Ioan Vuşcan a propus cetăţenilor din Mărişel şi primarului localităţii, prezent la întâlnire, să colaboreze pentru înﬁinţarea de urgenţă a unei Asociaţii de exploatare la nivelul comunei Mărişel.
„Această Asociaţie va duce la crearea unui număr de locuri de muncă şi va elimina acele suspiciuni de încălcare a legii, de „furt a pădurii”,
care persistă în rândul cetăţenilor, în situaţia
în care ﬁrma care exploatează pădurea este
dintr-o localitate învecinată sau chiar din alt
judeţ”, a precizat prefectul Vuşcan.
Urmare din pagina 2

Cap.84.02.03.03/71.03 Modernizare străzi ...........
.........................................................................(400.000 lei)
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr.133/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contului de Execuţie Bugetară pe Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de
Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 30. 09.2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2013.
Având în vedere informarea privind execuţia
bugetară la data de 30.09.2013, întocmită în conformitate cu prevederile art.49, pct.12 din Legea
nr. 273/2006, privind ﬁnantele publice locale cu
modiﬁcarile şi completările ulterioare, respectiv
referatul nr. 7276/18.10.2013 înaintat de Direcţia
economică din cadrul Primăriei Huedin, prin care
solicită aprobarea Contului de execuţie bugetară
pe Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin, la data de 30.09.2013.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7282/18.10.2013 înaintat de primar şi avizat de comisia economico- ﬁnanciară la şedinţa din data de
21.10.2013.

Luând în considerare prevederile art. 49, pct.12
din Legea nr. 273/2006 privind ﬁnanţele publice
locale, respectiv art. 36 ,alin.1, 2, lit.a,b alin.4, lit.a,
şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei
Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Contul de Execuţie Bugetară pe
Secţiunea de Funcţionare şi Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 30. 09.2013, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr.134/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării valorii abiectivelor din domeniul public al Oraşului Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2013.
Având în vedere Raportul justiﬁcativ nr.
3184/23.04.2013 şi Raportul Justiﬁcativ nr.
3137/22.04.2013 referitor la ﬁnalizarea obiectivelor
de investiţii în anul 2012, precum şi majorarea şi actualizarea valorilor din domeniul public al Oraşului Huedin cu modernizările realizate, respectiv referatul nr.

7300/2013 înaintat de Direcţia economică din cadrul
Primăriei Huedin prin care propune aprobarea actualizării valorii obiectivelor domeniului public al Oraşului Huedin în urma lucrărilor realizate în anul 2012.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7303/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa
din data 21.10.2013.
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HG 969/2002 privind atestarea Domeniului Public al Judeţului Cluj, modiﬁcată prin Hotarare de Guvern, art. 36, alin. 2, lit.c,d alin.5, lit.b, 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 actualizarea valorii obiectivelor
din domeniul public al Oraşului Huedin, în urma
lucrărilor realizate în anul 2012 astfel:
Nr.
crt

Denumirea obiectivului

Valoare
iniţială

Lucrări
realizate 2012

Valoare
ﬁnală

1

Strada Câmpului – 592 ml

2

Strada Mănășturului- 280 ml

1359,64

521552 522911,64

607,49

246680 247287,49

3

Strada Moţilor – 276 ml

4

Strada Ursus – 129 ml

16840,03

113649 130489,03

5

Strada Pomilor – 163 ml

18017,88

143603 161620,88

6

Strada Viilor – 395 ml

20019,86

347521 367540,86

7

Strada Tirgului

54053,63

444389,04 498442,67

8

Canal menajer str. Pomilor- 298 ml

9

Canal menajer str.Moţilor – 589 ml

19646,7

0

243156

55562,22

262802,7

55562,22

0

157309,99 157309,99

10 Canal menajer str.Viilor- 700 ml

0

147102,35 147102,35

11 Canal menajer str.Zorilor- 158 ml

0

29459,1

29459,1

12 Canal menajer str.Morii- 343 ml

0

63952,65

63952,65

13 Canal pluvial P-ta Victoriei 9
(Blocuri) – 246 ml

0

48063,52

48063,52

0

22273,32

22273,22

14 Canal pluvial str. Pomilor – 114 ml

Continuarea în pagina 6
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Locuitorii judeţului Cluj au contractat credite în lei
de peste 100 de milioane într-o singură lună
Deşi tendinţa din ultimii
ani a fost ca soldul în valută
să crească mult mai rapid faţă de cel în lei, în septembrie,
comparativ cu august, totalul
la credite în moneda naţională a crescut cu 100 de milioane de lei, ajungând la 3.600 de
milioane, în timp ce totalul la
credite în valută s-a diminuat
cu 50 de milioane de lei, până
la 6.814 milioane, potrivit ultimelor date publicate de
Banca Naţională a României
(BNR).
Dobânzile mai mari pe
care le au de achitat dacă
aleg varianta împrumutului în lei, faţă de cele corespunzătoare împrumutului
în euro, pare că nu mai reprezintă un criteriu determinant în alegerea monedei de creditare pentru locuitorii judeţului.
Clujenii par a ﬁ dispuşi să
îndure costuri prezente mai
mari pentru a beneﬁcia de
stabilitatea cheltuielilor.
Alegerea pare a ﬁ inspirată.
Restanţele în lei s-au păstrat la acelaşi nivel luna trecută, în timp ce întârzierile
la plata creditelor în valută

s-au majorat cu încă aproape 20 de milioane.
Creditul in lei s-a majorat
în septembrie, la nivel naţional, cu 1,9% faţă de august
2013 (2,5% în termeni reali), în timp ce creditul în
valută exprimat in lei s-a diminuat cu 0,3%. Exprimat
în euro, creditul in valuta a
scazut cu 0,8%.

Astfel, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 3,3% (5,1% în termeni reali), comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului
precedent, pe seama majorării cu 1,2% a componentei în
lei (0,7% în termeni reali) şi
a diminuării cu 6% a componentei în valută exprimata in
lei, potrivit BNR.

Din 2015 creditul în lei,
mai ieftin decât cel în euro

Viitorul ar putea să ne rezerve surprize, iar creditul în
lei să devină mai ieftin decît
cel în euro.
BNR a pornit politica de
relaxare monetară printr-o
primă tăiere a dobînzii de bază operată mai devreme decît
era aşteptată, fapt care a con-

dus deja la o uşoară diminuare a Roborului. Analiştii ﬁnanciari sunt de părere că
dobânda cheie a BNR va scădea cu circa 1% până la începutul anului viitor, fapt care
va antrena o scădere a Roborului cu circa 1%-1,5%, aducând nivelul acestui indicator în jurul valorii de 4% sau
chiar sub acest nivel. Practic,
diferenţa procentuală dintre
Euribor şi Robor va ajunge în
2013 la 2,5%-3%. Analiştii estimează că, pînă în 2014, diferenţa de dobândă dintre cele două produse să ﬁe chiar
sub două puncte procentuale,
valoare nesemniﬁcativă, dacă luăm în considerare riscul
valutar. Continuarea tendinţelor semnalate ar putea conduce la un credit ipotecar în
lei mai avantajos decât cel în
euro la nivelul anilor
2015-2016. Astfel, acelaşi
credit de 98.000 de euro, va
ajunge anul viitor să aibă aceeaşi rată lunară şi în lei şi în
euro, iar din 2015 – 2016 am
putea plăti 800 de euro la valută şi 2.000 de lei la cel în
monedă naţională.
Angelica T. CÎMPAN

Preşedinţii a cinci consilii judeţene cer finalizarea
tronsonului Borş-Gilău al A3

Preşedinţii consiliilor judeţene din Bihor, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj îi
vor scrie ministrului Dan Şova pentru a-i cere ca ﬁnalizarea tronsonului Borş-Gilău
din Autostrada Transilvania
să primească ﬁnanţare cu
prioritate.
Preşedintele Consiliului
Judeţean Bihor, Cornel Popa, a anunţat, într-o conferinţă de presă susţinută la
Oradea, împreună cu omologii săi din judeţele Satu Mare – Adrian Ştef, Maramureş
– Zamﬁr Ciceu, şi Sălaj – Tiberiu Marc, că, alături de şeful Consiliul Judeţean Cluj
– Horea Uioreanu, îi vor
scrie ministrului delegat
pentru Proiecte de Infrastructură, Dan Şova, pentru
a-i cere ca ﬁnalizarea tronsonului Borş-Gilău din Autostrada Transilvania să ﬁe
cuprinsă „pentru ﬁnanţare
cu prioritate în perioada următoare, în vederea ﬁnalizării”, informează Meduafax.
„Cu toţii am subscris la
această idee şi îi vom scrie

domnului ministru Dan Şova pentru a-i cere, sub semnătură, ca porţiunea BorşGilău să ﬁe introdusă pentru
ﬁnanţare cu prioritate în perioada următoare, în vederea
ﬁnalizării. (...) Acest subiect
este ca un copil pe care nu
avem voie să-l lăsăm la orfelinat. Oricât ar vrea Europa
să ne demonstreze că nu
există decât un culoar european prioritar în România
din punctul de vedere al infrastructurii de transport,
noi credem că dezvoltarea
Transilvaniei nu are cum să

se întâmple fără o cale de comunicare cum este Autostrada Transilvania”, a declarat preşedintele CJ Bihor,
Cornel Popa.
„Şi pentru noi este importantă Autostrada Transilvania, deoarece ne-am putea
lega de ea prin sectorul Tăşnad-Marghita, care acum va
ﬁ modernizat, şi vom avea
astfel o cale rapidă spre Europa”, a completat preşedintele CJ Satu Mare, Adrian
Ştef.
La rândul său, şeful CJ
Maramureş, Zamﬁr Ciceu, a

spus că, în condiţiile în care
Guvernul Tăriceanu a promovat proiectul unui drum
expres între Baia Mare şi intrarea în Ungaria prin Vajog,
dar cele următoare l-au abandonat, Autostrada Transilvania a rămas cea mai bună soluţie pentru judeţul Maramureş.
„De ani buni, lucrările deja
efectuate
pe
tronsonul
Borş-Suplacu de Barcău se
degradează, în timp ce Transilvania rămâne cu dezvoltarea economică în urmă din
cauza abandonării lor”, a
spus preşedintele CJ Bihor,
Cornel Popa.
El a aﬁrmat că scrisoarea
preşedinţilor de consilii judeţene va ﬁ trimisă ministrului Dan Şova cel mai probabil
în cursul săptămânii viitoare.
Şeﬁi CJ Bihor, Sălaj, Satu
Mare şi Maramureş s-au reunit, la Oradea, pentru a prezenta un proiect comun al
acestor judeţe pentru accesarea de fonduri europene prin
Programul Operaţional Regional, în vederea reabilitării şi

modernizării a 363 de kilometri de drumuri judeţene
care traversează aceste judeţe, precum şi judeţele Cluj şi
Bistriţa-Năsăud.
Proiectul, care vizează lucrări de reabilitare şi modernizare în valoare totală de
circa 225 de milioane de euro
pe drumurile judeţene ce trec
prin localităţile Salonta –
Tinca – Belﬁr – Şoimi – Pocola – Beiuş – Stâna de Vale –
Remeţi – Valea Drăganului –
Ciucea – Românaşi – Jibou –
Benesat (Racord Supuru de
Jos) – Ulmeni (Racord Satu
Mare, Racord Seini-Oraşul
Nou) – Şomcuta Mare – Cavnic – Bârsana – Dragomireşti,
a fost deja înregistrat la
Agenţia Regională de Dezvoltare Nord-Vest, cu sediul la
Cluj-Napoca.
Proiectul autostrăzii Braşov-Borş, denumit Autostrada Transilvania, a fost aprobat în 2003 şi început în
2004, în baza unui contract
de 2,2 miliarde de euro încheiat cu Bechtel, care trebuia executat până în 2012.
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Subvenţii pentru agentul
termic, acordate populaţiei,
în oraşul Huedin
Aşa cum le promitea primarul oraşului, dr. Mircea
Moroşan, locatarilor din blocurile ANL, la şedinţa din 10
septembrie 2013, autorităţile locale iau măsuri menite
să sprijine cetăţenii în legătură cu problema agentului
termic pentru perioada de
iarnă.
În baza legislaţiei în domeniu, Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice a comunicat către S.
C. Crişul Huedin noile tarife
pentru serviciile de energie
termică. Astfel, în şedinţa din
25 octombrie 2013, Consiliul
Local Huedin a aprobat preţul de 243,60 lei/ Gcal. inclusiv TVA pentru energia termică produsă pe bază de rumeguş, destinată populaţiei,
precum şi preţul local de facturare la serviciul de termie
prestat de S. C. Crişul Huedin, în cuantum de 202,61
lei/ Gcal.
Pentru a amortiza, pentru
populaţie, diferenţa între
preţul real al energiei termice produsă pe bază de rumeguş şi preţul local de facturare , în sumă de 40,99 lei/
Gcal. inclusiv TVA, la iniţiativa Primarului, dr. Mircea
Moroşan, Consiliul Local
Huedin a aprobat subvenţionarea acestei sume din buge-

tul local. Cu alte cuvinte, autorităţile locale iau de pe
umerii cetăţenilor povara
creşterii preţului la agentul
termic, respectându-şi promisiunea făcută acestora de
a-i sprijini în problema încălzirii pe timp de iarnă.

Sumele necesare acestor
subvenţii provin dintr-un
fond de rezervă pe care Primăria l-a păstrat pentru
eventuale probleme sau situaţii urgente care ar ﬁ putut
apărea pe parcursul acestui
an. Această iniţiativă de sus-

ţinere a populaţiei nu ar ﬁ
fost posibilă dacă bugetul local pe anul 2013 nu ar ﬁ fost
întocmit în mod realist, responsabil şi urmând o viziune
strategică de anticipare a riscurilor ﬁnanciare la care este
expus un astfel de buget.

Bolnavii asiguraţi
în România se pot
trata în ţările UE
Termenul de transpunere
a
Directivei
Europene
2011/24 privind aplicarea
drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale
transfrontaliere a expirat vineri, 25 octombrie, principalele prevederi din acest document ﬁind deja aplicate în
România, informează Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate.
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Cristian Buşoi, arată vineri, într-un comunicat de
presă, că 25 octombrie este
termenul de transpunere a
Directivei Europene 2011/24
privind aplicarea drepturilor
pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere,
document care asigură cadrul legal pentru a ﬁ garantate drepturile cetăţenilor europeni de a beneﬁcia de servicii medicale în toate ţările
Uniunii Europene.
„În practică, prevederile
esenţiale ale Directivei 24
sunt deja aplicate în România, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr.
729/17.07.2009, art.8. În baza
acestui Ordin, asiguraţii care
se deplasează într-un stat
membru al Uniunii Europene
cu scopul de a primi tratament medical, fără aprobarea
prealabilă a casei de asigurări
de sănătate unde sunt luaţi în
evidenţă ca persoane asigurate, beneﬁciază de rambursarea contravalorii serviciilor medicale la nivelul tarifelor din România, fără a depăşi
contravaloarea în lei a serviciilor achitate de asigurat”,
potrivit sursei citate.

Ziua Internaţională a Pensionarilor a intrat în tradiţie la Huedin
Anul acesta, Ziua internaţională a pensionarilor a fost
sărbătorită printr-un eveniment ce a avut loc pe 15 octombrie, la Casa Tineretului
din Huedin. Evenimentul,
devenit deja o tradiţie, a constat în reuniunea a peste 400
de pensionari , care au onorat
invitaţia Primăriei la o zi specială de voie-bună şi bucurie
de a ﬁ împreună pentru câteva ore.
Ca în ﬁecare an, alături de
onorabilii invitaţi, a fost Primarul Huedinului, dr. Mircea
Moroşan, care le-a prezentat
acestora principalele proiecte ale administraţiei locale,
aﬂate în derulare în anul
acesta, precum şi pe cele viitoare. Discuţia s-a transformat într-un adevărat „sfat al
bătrânilor” în momentul în

care pensionarii prezenţi au
fost consultaţi, la modul real,
în legătură cu problemele şi
direcţiile de evoluţie a oraşului pe termen mediu şi lung.
Punctele de vedere exprimate de cei prezenţi au fost foarte interesante prin prisma
comparaţiilor făcute între
Huedinul de ieri şi cel de azi,
dar şi prin ideile şi sfaturile
adresate autorităţilor locale.
Pe placul vârstnicilor a fost şi
invitaţia lansată de primar de
a discuta problemele de zi cu
zi cu care aceştia se confruntă, problemele curente ale
oraşului şi ale zonelor în care
ei locuiesc.
Spiritul civic şi interesul
manifestat de către pensionari pentru toate aspectele cuţiei coerenţă şi consistenţă transformat această întâlni- primit, încă o dată, certitudiimportante ale vieţii urbei în , iar buna dispoziţie ce a do- re anuală într-un nou motiv nea că sunt întotdeauna de
care trăiesc au asigurat dis- minat întreaga sărbătoare a de bucurie pentru cei care au folos şi respectaţi .
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Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr.135/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformării unui post de
asistent medical principal, în post de asistent social, in cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2013.
Având în vedere adresa nr. 4353/17.10.2013 înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin şi înregistrată
sub nr. 7243/17.10.2013, prin care solicită aprobarea transformării postului de asistent medical
principal cu 0.5 norma( vacant în Statul de funcţii
la pozitia 22, Secţia de medicină Internă), în post
de asistent social, în vederea întregirii normei de
de lucru ( poziţia 98 din Statul de funcţii, Sectia
Pediatrie), şi ţinând seama de Hotărâriea Comitetului Director al Spitalului Orăşenesc Huedin nr.
21/11.10.2013, respectiv referatul nr. 7252/2013
înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7253/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
de sănătate, tineret la şedinţa din data de
21.10.2013.
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 transformarea postului de asistent medical principal cu 0.5 normă ( vacant în
Statul de funcţii la poziţia 22, Secţia de medicină
Internă), în post de asistent social, în vederea întregirii normei de lucru, (poziţia 98 din Statul de
funcţii, Sectia Pediatrie), în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc Huedin.
Nr. 136/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
12
Consilieri absenţi:
3
Votat pentru:
11
Consilieri care nu au votat: 1
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformării unui post de
asistent medical în post de medic – specialitatea

ATI, şi scoaterea la concurs a postului de medic
ATI, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2013.
Având în vedere adresa nr. 4352/17.10.2013
înaintată de Spitalul Orăşenesc Huedin şi înregistrată sub nr. 7242/17.10.2013, prin care solicită aprobarea transformării postului de asistent medical din cadrul Laboratorului de Analize Medicale(vacantat la data de 01.10.2013 –
prin pesionarea anticipată a d.nei Vuşcan Violeta) în post de medic în specialitatea A.T.I şi scoaterea la concurs a acestui post şi ţinând seama
de Hotărâriea Consiliului de Administraţie al
Spitalului Orăşenesc Huedin nr. 10/16.10.2013,
respectiv referatul nr. 7255/2013 înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7526/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de sănătate, tineret la şedinta din data de
21.10.2013.
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 transformarea unui post de
asistent medical din cadrul Laboratorului de
Analize Medicale(vacantat la data de 01.10.2013
), în post de medic în specialitatea A.T.I , la Spitalul Orăşenesc Huedin.
Art.2. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de medic A.T.I conform O.U.G nr. 77/2013, în
cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc
Huedin.
Nr.137/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 3
Votat pentru:
12
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile legii, a două spaţii situate în incinta Policlinicii
Huedin( P.ţa Republicii nr. 6 – 8 ), etajul I, corp
A, aripa de est, în suprafaţă totală de 44,57 mp.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2013.
Având în vedere cererea înregistrată sub nr.
7155/2013 înaintată de Dr. Diaconescu Carmen
în calitate de reprezentant al SC Promt Urg SRL
Cluj Napoca, prin care solicită aprobarea închirierii în condiţiile legii, a unor spaţii situate în
incinta Policlinicii Huedin( P.ţa Republicii nr. 6
– 8 ), etajul I, corp A, aripa de est în suprafaţă totală de 44,57 mp, suprafaţă compusă din 2 încăperi, (o încăpere in suprafaţa de 15,60 mp care va
fi folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical şi spaţiul adiacent cabinetului medical în suprafaţă de 28,97 mp , compus din hol

de acces, sala de aşteptare, spaţiu pentru colectarea deşeurilor periculoase şi depozitarea materialelor de curăţenie şi acces la grupul social),
şi tinând seama de referatul nr. 37261/18.10.2013
înaintat de biroul de gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7262/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de sănătate, tineret la şedinţa din data de
21.10.2013.
Luând în considerare prevederile art 36,
alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi
art. 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 închirierea în condiţiile legii,
a două spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin( P.ţa Republicii nr. 6 – 8 ), etajul I, corp A,
aripa de est, în suprafaţă totală de 44,57 mp, suprafaţă compusă din 2 încăperi, (o încăpere in
suprafaţa de 15,60 mp care va fi folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical şi spaţiul adiacent cabinetului medical în suprafaţă de
28,97 mp, compus din hol de acces, sala de aşteptare, spaţiu pentru colectarea deşeurilor periculoase şi depozitarea materialelor de curăţenie şi
acces la grupul social).
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei privind închirierea spaţiilor
solicitate la art.1, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiilor prevăzute la art.1 cf. anexei
nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează compartimentul de
gospodărie comunală şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.
Nr.138/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 2
Votat pentru:
13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Înţelegerii de Colaborare
între Oraşul Huedin – Romania şi Comuna Tepe – Ungaria
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 25.10.2013.
Având în vedere necesitatea realizării obiectivelor strategiei de dezvoltare economicosocială şi culturală a oraşului Huedin, prin extinderea colaborării şi asocierii cu autorităţi
publice locale din Europa prin promovarea
unor proiecte şi programe de investiţii care să
asigure integrarea în procesul de dezvoltare
regională.
Tinând seama de scrisoarea de intenţie înregistrată sub nr. 66142013 , transmisă de oficialitătile din comuna Tepe – Ungaria, privind stabilirea unor legături de înfrăţire între oraşul
Huedin şi comuna Tepe – Ungaria, prin semnarea unei Inţelegeri de Colaborare care să stabilească caracteristicile generale ale unei colaborări viitoare.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.
7314/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de cultură la şedinţa din data 21.10.2013.
Luând în considerare Avizul conform , favoral încheierii documentului de cooperare al Ministerului Afacerilor Externe prin adresa nr.
H2-1/4278/2013
Având în vedere prevederile art. 41 din Legea
nr. 590/2003, privind tratatele, art. 14, 15, 16
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, modificată cu Legea nr. 286/2006.
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HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Inţelegerea de Colaborare între Oraşul Huedin – Romania şi Comuna Tepe –
Ungaria, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Huedin.
Nr.139/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 2
Votat pentru:
13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerea din domeniul privat al oraşului, în domeniul public al locuinţelor
sociale aflate în administrarea Consiliului Local
Huedin, şi modificarea valorilor de inventar al
acestora.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2013.
Având în vedere referatul nr. 7284/18.10.2013
înaintat de birou de gospodărie comunală şi locativă, prin care solicită trecerea din domeniul
privat al oraşului Huedin în domeniul public, al
locuintelor sociale, respectiv modificarea valorilor de inventar ale acestora.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7304/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de muncă şi portectie socială şi juridică la şedinţa din data de 21.10.2013.
Luând în considerare prevederile art. 39, din
Legea nr. 114/1996, art.3, alin.4 , art.8, alin.1,
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, respectiv art. 38, alin. 2, lit. d, alin.+, lit.a
pct.17 şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat
al oraşului, în domeniul public al locuinţelor
sociale aflate în administrarea Consiliului Local Huedin, şi modificarea valorilor de inventar
al acestora, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează compartimentul de
gospodărie comunală şi locativă şi Direcţia
economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.140/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 2
Votat pentru:
13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Oraşului Huedin, a terenului în suprafaţă
de 520 mp – cu destinaţia de stradă, şi acordarea
denumirii de ,, ing. AUREL LAZEA ” a străzii în
suprafaţă de 520 mp.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2013.
Având în vedere Contractul de donaţie autentificat sub nr. 1227/29.09.2013 respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2013, prin care a
fost acceptată donaţia terenului în suprafaţă de
520 mp, înscris în Cartea Funciară 51025 – Huedin, nr. Cadastral 51025, amplasament cu desti-

naţia de stradă, respectiv referatul nr. 7268/2013
înaintat de biroul de urbanism.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7269/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
protectie, mediu si turism la şedinţa din data de
21.10.2013.
Luând în considerare adresa înregistrată sub
nr. 7244/2013 a Instituţiei Prefectului – Judeţul
Cluj, prin care s-a solicitat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2013 şi înscrierea în
domeniul public al oraşului Huedin, a suprafetei
de teren cu destinatia de strada mentionata anterior.
Tinand seama de prevederile art. 3, alin., 1, 4
art. 8, alin.1 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea public si regimul juridic al acesteia,
art. 36, alin.1, 2, lit. C, alin.5, lit.d, art. 45, 120 din
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă inscrierea in domeniul public
al orasului Huedin, a terenului în suprafaţă de
520 mp – cu destinaţia de stradă, teren înscris în
Cartea Funciară sub nr. 51025 – Huedin, nr. Cadastral 51025, şi aprobarea valorii de inventar în
sumă de 30.160 lei.
Art.2. Se aprobă acordarea denumirii de ,, ing.
AUREL LAZEA ” a străzii în suprafaţă de 520
mp, teren înscris în Cartea Funciară Huedin sub
nr. 51025 – Huedin, nr. Cadastral 51025.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează compartimentul de
urbanism, Directia economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 141/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
13
Consilieri absenţi:
2
Votat pentru:
12
Consilieri care nu au votat: 1
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectiﬁcării bugetului local pe
anul 2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2013.
Având în vedere referatul nr. 7277/18.10.2013
înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită rectificarea
bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul
2013 cu suma de 25.000 lei pentru plata diferenţei dintre preţul local la energia termică şi pretul
local pentru populaţie, perceput de SC Crişul
Huedin SA.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7348/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 25.10.2013.
Luând în considerare prevederile art. 40, alin. 9
din Legea nr. 325/2006 Legea Serviciului public de
alimentare cu energie termică, Legea nr. 273/ 2006
privind Finanţele publice locale actualizată cu
modiﬁcările şi completările ulterioare, art. 36, alin.
2, lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectiﬁcarea bugetului local de
venituri şi cheltuieli pe anul 2013, după cum urmează:
CHELTUELI:.................................................................0
Cap. 51.02.01.03/50.04 Autorităţi executive/
Fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor publice
locale(-25000 lei)

Cap. 81.02.06/40.03 Termie/ Subvenţii pentru
acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif..( 25000 lei)
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr.142/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 2
Votat pentru:
13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stabilirii preţului local/Gcal,
la serviciul de termie prestat de SC Crişul Huedin
SA
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2013.
Având în vedere adresa nr. 1445/22.10.2013 înaintata de SC Crişul Huedin SA prin care solicită
stabilirea noilor tarife pentru serviciile de energie
termică , respectiv referatul nr. 7328/22.10.2013,
înaintat de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de avizul nr. 115908/22.10.2013
înaintat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.
7329/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 25.10.2013.
Luând în considerare prevederile art. 8, 14, art.
40 alin. 1, 8, 9, 11, 12, 41, din legea nr. 325/2006 –
Legea Serviciului public de Alimentare cu Energie
Termică, art. 36, alin. 2, lit.a, d, alin.3, lit.c, alin.6,
lit.a, pct. 14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă stabilirea preţului local/ Gcal, la
serviciul de termie prestat de SC Crişul Huedin SA
astfel:
- 196,45 lei/ Gcal exclusiv T.V.A, pentru energia
termică produsă pe bază de rumeguş, inclusiv distribuţia destinată agenţilor economici.
- 243,60 lei/ G.cal inclusiv TVA în cotă de 24%
pentru energia termică produsă pe bază de rumeguş, inclusiv distribuţia destinată populaţiei.
Art.2 Se aprobă stabilirea preţului local de factuare la serviciul de termie prestat de SC Crişul
Huedin SA, în cunatum de 196,45 lei/ Gcal exclusiv T.V.A, pentru energia termică produsă pe bază
de rumeguş, destinată agenţilor economici.
Art.3. Se aprobă preţul local de factuare de
202,61 lei / Gcal inclusiv TVA, pentru producerea
şi distribuţia energiei termice destinată populaţiei
produsă de SC Crişul Huedin SA.
Art.4. Se aprobă subvenţionarea diferenţei de
preţ în sumă de 40,99 lei/Gcal inclusiv TVA din
bugetul local al oraşului Huedin, ca diferenţă dintre preţul local de facturare către populaţie a energiei termice, menţionat la art. 3 din prezenta hotărâre, în sumă de 202,61 lei/Gcal inclusiv TVA, şi
preţul local la serviciul de alimentare cu energie
termică de 243,60 lei/Gcal, inclusiv TVA.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Crişul Huedin SA, Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Nr.143/25.10.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 2
Votat pentru:
13
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Pavel Cosmin
Cozea Dan

8

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin

Se arată semne de redresare
economică la nivelul judeţului Cluj
Direcţia Regională de
Statistică Cluj anunţă o
creştere consistentă a salariilor, scăderea numărului
de şomeri şi creşterea producţiei industriale.
Judeţul Cluj stă din ce în
ce mai bine, cel puţin în cifre, atât în ceea ce priveşte
companiile, cât şi populaţia.
Astfel, numărul de insolvenţe a scăzut cu aproape o
treime faţă de anul trecut,
producţia industrială e pe
val, iar salariile s-au majorat cu mai bine de 10% într-un an. Se consemnează,
totodată, plusuri şi în construcţii sau turism.
Potrivit Direcţiei Regionale de Statistică (DRS)
Cluj în luna august 2013
producţia industrială a
crescut cu 8,5% faţă de aceeaşi lună din anul 2012.
Creştere s-a resimţit şi pe
partea de consum, astfel că
am importat produse în valoare de 814,1 mil. de euro,
cu 1,4 % mai mult decât în
prima jumătate din 2012, în
condiţiile în care şi activitatea de comerţ exterior s-a
majorat cu 0,8%.

mai bine resursele băneşti.
Clujul a înregistrat în primele nouă luni ale anului o
scădere de 32% a numărului de insolvenţe, potrivit
datelor publicate ieri de
Oficiul Naţional al RegisMai puţine firme
trului Comerţului.
în insolvenţă
Nu la fel s-a întâmplat înAfaceriştii locali par a fi să şi în alte zone ale ţării astînvăţat să-şi gestioneze fel că, la nivel naţional nu-

Chiar dacă balanţa comercială locală este în continuare negativă, majorările
indică o creştere a consumului şi implicit o creştere
a nivelului de trai.

mărul ﬁrmelor care au intrat
în insolvenţă în primele nouă luni ale anului a crescut
cu aproape 6%.
Câştigul salarial mediu
nominal brut realizat în luna
august 2013 a fost de 2415
lei, iar cel net de 1747 lei, cu
11,13% mai mare faţă de aceeaşi lună din anul 2012, potrivit DRS Cluj.

Totodată, rata şomajului,
calculată faţă de populaţia
activă, reprezintă 3,5%, cu
0,2% mai mică faţă de rata
şomajului înregistrată în luna august din anul 2012 şi cu
peste 1,5 % mai mică decât
cea consemnată la nivel naţional în august 2013.
Criza economică a făcut
ravagii atât în rândul constructorilor, cât şi a operatorilor de turism. Pasa neagră
pare a se ﬁ încheiat însă.
Astfel că în august 2013 s-au
eliberat 97 autorizaţii de
construire pentru clădiri rezidenţiale, cu 11 autorizaţii
mai mult faţă de august
2012.
În acelaşi timp, în primele
opt luni ale anului, unităţile
de turism în funcţiune cu
minim 10 locuri-pat au oferit turiştilor mai bine de
4000 de camere cu peste
8000 de locuri; indicele de
utilizare netă a locurilor de
cazare ﬁind de 22,5% cu 6,5%
mai mare faţă de luna august
2012. În plus, comparativ cu
aceeaşi perioadă din anul
2012 numărul turiştilor
străini a crescut cu 1,7%.

„Sângele à la Cluj” se pregăteşte pentru testele pe om
Sânge artiﬁcial creat de
cercetători clujeni a fost testat cu rezultate încurajatoare
pe şoareci.
O reţetă de sânge artiﬁcial,
care conţine o proteină din
viermi marini şi care s-ar dovedi util în cazul unor intervenţii chirurgicale sau al
unor accidente, a fost creată
de o echipă de cercetători
clujeni, testele preliminare
pe şoareci având rezultate încurajatoare.
O echipă de cercetători de
la Facultatea de Chimie a
Universităţii Babeş-Bolyai
(UBB) din Cluj, condusă de
conf. dr. Radu Silaghi-Dumitrescu (foto medalion), face,
de şase ani, cercetări de laborator pentru a produce sânge
artiﬁcial, util în cazul unor
intervenţii chirurgicale în
care se pierde mult sânge sau
în cazul accidentelor.
Silaghi-Dumitrescu a declarat, luni, corespondentului
Mediafax că specialiştii clujeni au reuşit să creeze o reţetă de sânge artiﬁcial – care nu
are culoarea roşie, ci poate deveni chiar incolor -, iar testele
preliminare pe şoareci au rezultate încurajatoare.

Soluţia conţine apă, săruri
şi o proteină – hemeritrina,
extrasă din viermii marini,
iar în unele preparate se
adaugă albumina, o altă proteină, ca agent de protecţie
faţă de agenţii de stres.

Şase ani de muncă
„Din 2007 lucrăm la aceste
experimente şi avem şi o ﬁnanţare specială din partea
Ministerului Educaţiei şi
Cercetării. Ideea este un deziderat la care s-au gândit
mulţi în lume, sângele artiﬁcial, care trebuie să aibă o caracteristică pe care o consi-

der importantă, şi anume rezistenţa la stres. Unicitatea
vine din proteina unor viermi
marini, care se numeşte hemeritrină, tot pe bază de ﬁer,
ca hemoglobina din sângele
nostru, dar care este mult
mai rezistentă la factorii de
stres. Noi credem că acesta
este secretul succesului şi
motivul pentru care toţi cei
care au încercat să producă
sânge artiﬁcial au eşuat în
testele clinice din cauza reacţiilor secundare ce implică
factorii de stres din sânge,
cum ar ﬁ apa oxigenată, al cărei nivel din sânge depinde

mult de boli, stres, efort ﬁzic”,
a detaliat cercetătorul clujean.
Potrivit acestuia, la testele
de laborator reţetele se dovedesc rezistente la factorii de
stres mecanic şi chimic, iar
în testele preliminare pe animale par să nu dezvolte toxicitatea care apare în alte produse.

Rezultate care încurajează
„Rezultatele preliminare
pe şoareci sunt încurajatoare. Şoarecii trataţi cu sângele
artiﬁcial «Made in Cluj» au
rămas indiferenţi, şi asta e tot

ce ne dorim, nu dorim să ﬁe
mai bine ca înainte, ci, pur şi
simplu, să nu prezinte semne
de inﬂamaţie, de boală. Scopul ﬁnal este să nu existe reacţii de respingere a sângelui
artiﬁcial de către organismul
uman, care există acum la
anumite produse”, a explicat
Radu Silaghi-Dumitrescu.
Potrivit acestuia, după ﬁnalizarea testelor pe animale,
când specialiştii vor ﬁ convinşi sută la sută că nu există
nicio dovadă de toxicitate, se
va putea încerca testarea pe
oameni.
„Eu aştept ca testele pe
animale să poată să dea rezultate concludente într-un
an sau doi, dincolo de asta deja nu mai ţine de cercetare, ci
de autorizaţii. Testele pe oameni sunt un subiect foarte
delicat, trebuie nişte autorizaţii foarte serioase şi reprezintă un risc enorm”, a menţionat el.
Radu Silaghi-Dumitrescu
s-a concentrat pe extragerea
hemeritrinei din viermii marini după ce a auzit de această
proteină în perioada de patru
ani cât a lucrat în laboratoare
din SUA.

