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Peste 10,7 milioane de 
asiguraţi au primit 

cardurile de sănătate

Peste 10,7 milioane de asiguraţi au primit cardurile 
naţionale de sănătate, astfel că rata de distribuire
la nivel naţional a ajuns la 95 la sută, informează, joi,
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Datele furnizate de Poşta Română, privind stadiul de 
distribuire a cardului naţional de sănătate, arată că,
în intervalul 19 septembrie – 6 noiembrie, au fost predate 
asiguraţilor peste 10,7 milioane de carduri de sănătate, 
astfel că, rata de distribuire a cardurilor la nivel naţional 
este de aproximativ 95 la sută, arată un comunicxat al 
CNAS, remis, joi, agenţiei Mediafax. Pagina 5

Femeile aleg 
destinaţia de vacanţă 

a familiei în peste 
80% din cazuri

Femeile decid în majoritatea situaţiilor unde 
pleacă familia, sau cuplul, în concediu în străină-
tate şi au ultimul cuvânt în aproximativ 80% din 
cazuri, ele alegând destinaţia, perioada şi chiar 
hotelul, potrivit unui studiu al Vola.ro, cel mai ma-
re portal de turism online din România.

Conform studiului, în aproape 60% din cazuri, 
femeile sunt cele care, în mod direct, achiziţionea-
ză sau fac o cerere către agenţia de turism dar, pe 
de altă parte, se implică şi în achiziţiile făcute de 
soţ sau partener.

“Femeile decid unde se pleacă în vacanţă. De ce-
le mai multe ori se întâmplă ca bărbaţii, atunci 
când vor să cumpere o vacanţă, să amâne achiziţia 
până se pot consulta cu soţiile. Femeile pun mai 
multe întrebari agenţilor de turism şi sunt mult 
mai informate în legătură cu destinaţia, obiective-
le turistice etc., faţă de bărbaţi, care decid în func-
ţie de criterii mai tehnice, cum ar fi  preţul sau nu-
mărul de stele al hotelului”, a declarat într-un co-
municat Ioana Bălănescu, manager travel Vola.ro.

Studiul arată că 59% dintre cei care cumpără 
vacanţe online locuiesc în Bucureşti, iar pe urmă-
toarele trei locuri se situează cei din Cluj-Napoca, 
Iaşi şi Timişoara.

“În ultimii ani a crescut ponderea provinciei, 
pentru că s-au introdus mai multe zboruri de pe 
aeroporturile din ţară, mai ales low-cost-uri. Ast-
fel, şi pentru cei din afara Bucureştiului a devenit 
mai comod şi mai ieftin să călătorească. În trecut, 
aceştia erau nevoiţi, în multe cazuri, să vină în Ca-
pitală ca să poată pleca cu avionul în vacanţă în 
străinătate”, a mai spus Bălănescu.

Valoarea medie a unei cumpărături pentru un 
pachet turistic (vacanţă/city break) este de 524 de 
euro, respectiv 262 de euro de persoană. Cel mai 
important segment de turişti (51%) îl reprezintă 
persoanele între 25 şi 34 de ani. Pe locul 2 (20%) 
sunt cei cu vârste între 35 şi 44 de ani, urmaţi de 
categoria 18-24 de ani (14%), peste 55 de ani (8%) 
şi 45-54 de ani (7%).

În funcţie de numărul de stele al hotelurilor la 
care se cazează, 69,38% dintre turişti aleg unităţi-
le de trei stele, 26,68% merg la patru stele, 2,8% se 
cazează la cinci stele, 0,56% la două stele şi 0,58% 
dorm în apartamente.

Tinerii cu vârste de până în 34 de ani caută ho-
teluri de trei stele, iar hotelurile de 4-5 stele, pre-
cum şi apartamentele, sunt cerute de cupluri cu 
vârste de peste 35 ani sau familii cu copii (în cazul 
apartamentelor). Tinerii cumpără mult mai multe 
city-break-uri, iar cei peste 35 sunt mai degrabă 
interesaţi de vacanţe de şapte zile sau mai mult în 
destinaţii precum Turcia, Grecia sau Bulgaria.
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ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie bugeta-

ră pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de 
dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 30.09.2014

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014.

Având în vedere informarea privind execuţia 
bugetară la data de 30.09.2014, întocmită în con-
formitate cu prevederile art. 49, pct.12 din Legea 
nr. 273/2006, privind fi nantele publice locale cu 
modifi cările şi completările ulterioare, respectiv 
referatul nr.7829/2014 înaintat de direcţia eco-
nomică din cadrul Primăriei Huedin, prin care 
solicită aprobarea contului de execuţie bugetară 
pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dez-
voltare a oraşului Huedin, la data de 30.09.2014.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
8089/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedin-
ţa din data de 27.10.2014.

Luând în considerare prevederile art. 49, pct.12 
din Legea nr. 273/2006 privind fi nanţele 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, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Contul de execuţie bugetară pe 

secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvol-
tare a Oraşului Huedin la data de 30.09.2014, con-
form anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Direcţia economică din 
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 142/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectifi cării bugetului local 

pe trim. IV 2014, cu suma de 238.000 lei
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-

dinară din data de 31.10.2014
Având în vedere adresa nr. 50697/3672/09.10.2014 

a D.GRFP Cluj înregistrată sub nr. 7789/13.10.2014 
privind modifi careasumelor defalcate din TVA şi a 
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru anul 
2014, prin suplimentarea prevederilor trim.IV 
2014,cu suma de 238 mii lei, prevederile art.49, alin5, 
7 din Legea nr. 273/2006 Legea Finanţelor Publice 
locale, actualizată cu modifi cările şi completările ul-
terioare, respectiv referatul nr. 7820/14.10.2014 îna-
intat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Hu-
edin, prin care solicită aprobarea rectifi cării bugetu-
lui local cu suma de 238 mii lei.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
8094/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico- fi nanciare la şedin-
ţa din data de 27.10.2014 .

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, modifi cată cu 
Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectifi carea bugetului local pe 

trim.IV 2014, cu suma de 238.000 lei astfel:
VENITURI .............................................238.000 lei
Cap. 11.02.02. Sume defalcate din TVA pentru 

fi nanţarea de bază a unităţilor de învăţământ  
preuniversitar de stat( hotarari judecatoreş
ti).......................................................................63.000 lei

Cap. 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru 
fi nanţarea drepturilor asistentilor personali ai  
persoanelor cu handicap grav sau îndemnizaţii 
lunare...............................................................13.000 lei

Cap. 11.02.06 –Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale...................114.000 lei

Cap. 04.02.04 -Cote defalcate din impozitul pe 
venit.................................................................48.000 lei

CHELTUIELI: ..................................... .238.000 lei
Cap. 51.01.03/20.01.04 Autorităţi executive/ 

apa, canal, salubritate................................. 12.000 lei
Cap. 51.01.03/20.30.30 Autorităţi executive/

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii...... ...30.000 lei
Cap.65.02./10.01 Invăţămâmt/ Cheltuieli de 

personal ....................................................... ..63.000 lei
Cap.67.05.03/20.01.30 Intreţinere drădini pu-

blice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement/Alte bunuri şi servicii pentru între-

ţinere şi funcţionare ................................ ...50.000 lei
Cap.68.05.02/57.02.01 Asistenţa socială în caz 

de invaliditate/Aj. sociale în numerar ... 13.000 lei
Cap.84.03.03/20.30.30 Străzi /Alte cheltuieli 

cu bunuri şi servicii..................................... 70.000 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-

tărâri se încredinţează direcţia economică din 
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 143/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectifi cării bugetului local 

pe trim. IV , cu suma de 11.300 lei
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-

dinară din data de 31.10.2014
Având în vedere Legea nr. 273/2006, art.5,alin.2 

cu modifi carile şi completările ulterioare ,, Donaţi-
ile şi sposorizările se cuprind, prin rectifi care bu-
getară locală, în bugetul de venituri şi cheltuilei 
numai după încasarea lor” şi tinand seama de înca-
sarea de sponsorizări până la data de 30.09.2014 în 
sumă totala de 11.300 lei, respectiv referatul nr. 
7819/14.10.2014 înaintat de direcţia economică 

din cadrul primăriei Huedin, prin care solicită 
aprobarea rectifi carii bugetului de venituri şi chel-
tuieli pe anul 2014 cu suma de 11.300 lei.

Tinând seama de proiectul de hotarare nr. 
8097/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedin-
ţa din data de 27.10.2014.

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, modifi cată cu 
Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectifi carea bugetului local pe 

trim.IV 2014, cu suma de 11.300 lei lei astfel:
VENITURI:
Cap. 37.01.00,, Donatii şi sponsorizări .................

............................................................................11.300 lei
CHELTUIELI:
Cap. 67.03.06/59.22 Casa de cultură /Acţiuni cu 

caracter ştiinţifi c şi social – cultural.......11.300 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-

tărâri se încredinţează direcţia economică din 
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 144/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea majorăii capitalului social la 

SC Transim SA Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-

dinară din data de 31.10.2014
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 

120/29.08.2014 prin care sa aprobat completarea 
obiectului de activitate al SC Transim SA Hue-
din, şi ţinând seama de necesitatea adoptării mă-
surilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
societătii prin majorarea capitalului social.

Ţinând seama de adresa nr. 75/24.10.2014 a SC 
Transim SA Huedin, inregistrata sub nr. 
8198/24.10.2014 privind propunerea spre analiza 
şi aprobarea Consiliului Local Huedin, a majoră-
rii capitalului social al SC Transim SA Huedin, cu 
un număr de 120.000 acţiuni în valoare totală de 
300.000 lei, în vederea dezvoltării şi diversifi carii 
activităţii, si avand in vedere Hotărârea nr. 
6/24.10.2014 al Consiliului de Administraţie SC 
Transim SA Huedin, respectiv referatul 
nr.8202/27.10.2014 înaintat de Direcţia economi-
că din cadrul Primăriei Huedin.

Având în vedere proiectul de hotarare nr. 
8203/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedin-
ţa din data de 27.10.2014.

Luînd în considerare prevederile Statutului SC 
Transim SA Huedin, art. 110, alin.1, art. 111, 112, 
113, lit.f, art. 114, alin. 1, 2, art. 115 alin.1, art. 142, 
art. 204 , art. 210, 212, 219, din Legea nr. 31/1990 
cu modifi carile si completarile ulterioare, privind 
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societăţile comerciale, OUG 109/2011, respectiv 
art.45 din Legea nr. 215/2001 republicată.

depun prezentul

 HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social la 

SC Transim SA Huedin, cu sediul social în jud. 
Cluj, oraş Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, CUI 202344, 
Număr de înregistrare la ORC de pe langa Tribu-
nalul Cluj J12/156/1991, prin majorarea valorii 
nominale a actiunilor existente de la 2,5 lei la 5 lei 
prin aport in numerar cu suma de 295.422,50 lei, a 
acţionarului Consiliul Local al Orasului Huedin cu 
sediul în Huedin, str. Horea nr. 1, jud. Cluj.

Astfel, capitalul social al TRANSIM SA cu se-
diul social în jud. Cluj, oras Huedin, str. Cîmpului, 
nr. 2, CUI 202344, Numar de înregistrare la ORC 
de pe langa Tribunalul Cluj J12/156/1991 va fi  du-
pă majorare de 590.845 lei, împărţit in 118.169 ac-
ţiuni nominative, în valoare nominală de 5 lei fi e-
care, în întregime subscris şi vărsat de acţionari, 
din care 580.040 lei contribuţie a Consiliului Lo-
cal al Oraşului Huedin, iar 10.805 lei contribuţie 
lista cu persoane fi zice, cu un număr de 116.008 
acţiuni Consiliul Local al Oraşului Huedin şi 
2.161 acţiuni lista cu persoane fi zice, precum şi cu 
o cotă de participare la benefi cii şi pierderi de 
98,17% Consiliul Local al Oraşului Huedin şi 
1,83% lista cu persoane fi zice, acţionari cu parti-
cipare totală la benefi cii şi pierderi de 100%, sens 
în care se va actualiza actul constitutiv al societă-
ţii TRANSIM SA.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează direcţia economică din 
cadrul Primăriei Oraşului Huedin şi SC Transim 
SA Huedin.
Nr. 145/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectifi cării bugetului local 

pe trim. IV , cu suma de 6000 lei
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-

dinară din data de 31.10.2014.
Având în vedere adresa nr. 2840/16.10.2014 a 

Liceului Teoretic O.Goga Huedin, inregistrata 
sub nr. 7892/16.10.2014, prin care solicită supli-
mentarea creditelor bugetare pe trim. IV.2014 din 
bugetul local al oraşului huedin, cu suma de 6000 
lei pentru transportul cadrelor didactice, respec-
tiv referatul nr. 8237/2014 înaintat de direcţia 
economică din cadrul Primăriei Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 
8244/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedin-
ta din data de 31.10.2014.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 
1/2014, 273/2006 privind fi nanţele publice locale 
cu modifi carile şi completarile ulterioare, art. 36, 
alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modi-
fi cată cu Legea 286/2006.

 HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă suplimentarea creditelor bu-

getare pe trim. IV 2014 din bugetul local al oraşu-
lui Huedin, cu suma de 6000 lei, pentru transpor-
tul cadrelor didactice ale Liceului Teoretic Octa-
vian Goga Huedin.

Art.2. Se aprobă rectifi carea Bugetului de Veni-
turi şi Cheltueili al oraşului Huedin pe trim. IV 
2014 cu suma de 600 lei, astfel:

Cap. 54.50/20.30.30 Alte servicii publice gene-
rale/Alte bunuri şi servicii ......................(-6000 lei)

Cap. 65.04.01/20.30.30 Invăţămând( Lic. O. 
Goga Huedin)/ Alte bunuri şi servicii ...... 6000 lei

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează direcţia economică din 
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 146/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectifi cării bugetului local 

pe trim. IV , cu suma de 300.000 lei
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-

dinară din data de 31.10.2014
Având în vedere propunerea spre analiza şi 

aprobarea Consiliului Local Huedin, a majorării 
capitalului social al SC Transim SA Huedin cu un 
număr de 120.000 acţiuni în valoare totală de 
300.000 lei, în vederea dezvoltării şi diversifi carii 
activităţii în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 
cu modifi carile şi completările ulterioare, adresa 
nr. 75/24.10.2014 înaintată de SC Transim SA 
Huedin, în cazul aprobării favorabile de către 
Consiliul Local a majorării capitalului social al 
SC Transim SA Huedin cu suma de 300.000 lei, 
respectiv referatul nr. 8233/27.10.2014 înaintat 
de Direcţia economică din cadrul Primăriei Hue-
din, prin care solicită aprobarea rectifi cării buge-
tului local cu suma de 300.000 lei.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
8234/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedin-
ţa din data de 27.10.2014

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, modifi cată cu 
Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectifi carea bugetului local de 

venituri si cheltuieli pe anul 2014, cu suma de 
300.000 lei astfel:

Cap. 51.01.03/72.01.01 ,, Autorităţi executive/
participare la capitalul social al societăţilor co-
merciale .......................................................300.000 lei

Art.2. Se aprobă cheltuielile de capital din Ex-
cedentul bgetului local al anilor precedenţi în su-
mă de 300.000 lei astfel:

Participare la capitalul social al SC Transim SA 
Huedin .........................................................300.000 lei

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează direcţia economică din 
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 147/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectifi carii bugetului de ve-

nituri şi cheltuieli consolidat al oraşului Huedin 
pe trim. IV.2014, cu suma de 392.200 lei

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014

Având în vedere adresa nr. 4481/23.10.2014 in-
aintata de Spitalul Orasenesc Huedin inregistra-
ta sub nr. 8168/24.10.2014 şi tinand seama de Ho-

tararea Consiliului de Administraţie al Spitalului 
Orăşenesc Huedin nr. 12/23.10.2014 privind 
aprobarea rectifi carii Bugetului de venituri şi 
Cheltuieli al Spitalului Orasenesc Huedin pe 
trim.IV 2014 cu suma de 392.200 lei, respectiv re-
feratul nr. 8236/2014 înaintat de direcţia econo-
mică din cadrul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
8238/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedin-
ţa din data de 27.10.2014.

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, modifi cată cu 
Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectifi carea bugetului de veni-

turi si cheltuieli consolidat al oraşului Huedin pe 
trim.IV.2014, cu suma de 392.200 lei.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează direcţia economică din 
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 148/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectifi carii bugetului local 

pe trim. IV 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-

dinară din data de 31.10.2014
Având în vedere adresa nr.5258/3833/21,10,2014 

a DGRFP Cluj inreg sub nr.8292/29,10,2014 pri-
vind actualizarea nivelului maxim al cheltuelilor 
de personal pe anul 2014, şi tinand seama de refe-
ratul nr. 8386/31.10.2014 înaintat de dl. Brândaş 
Marian – referent Resurse umane şi relaţii cu pu-
blicul din cadrul UAT Oraş Huedin, prin care pro-
pune alocarea de credite bugetare pentru un nr. de 
8 asistenţi ai persoanelor cu handicap grav si un nr 
de 10 muncitori ecologisti respectiv referatul nr. 
8393/2014 înaintat de direcţia economică din ca-
drul Primăriei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
8394/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico -fi nanciare la şedin-
ţa din data de 31.10.2014.

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, modifi cată cu 
Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectifi carea Bugetului local pe 

trim IV.2014 astfel:
CHELTUELI: ……………..................................……0 lei
Cap.5450/203030”Alte servicii publice genera-

le/Alte cheltueli cu bunuri si servicii .(-23000 lei)
Cap.510103/100101 “Autoritati executive/Sa-

larii de baza ....................................................13.600 lei
Cap.510103/100130 “Autoritati executive/Alte 

drepturi salariale in bani .................................200 lei
Cap.610304/10,03,06 Politia locala/ Contribu-

tii cu concedii si indemnizatii ........................400 lei
Cap.670306/100101Case de cultura/Salarii de 

baza .......................................................................400 lei
Cap.670306/100303Case de cultura/Contrib.

asigurari sociale de sanatate .............................50 lei
Cap.670306/100306 Case de cultura/ Contri-

butii cu concedii si indemnizatii ................(-50 lei)
Cap.6811/100101 Crese/salarii de baza ...............

.................................................................................300 lei
Cap.6811/100106 Crese/Alte sporuri ...................

............................................................................(-300 lei)
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Cap.6811/100301 Crese/Contrib.cu asigurari 
sociale de stat ........................................................10 lei

Cap.6811/100302 Crese/Contrib.cu asigurari 
somaj ...................................................................(-10 lei)

Cap.680502/100101”Asistenta sociala in caz de 
invaliditate/Salarii de baza ..........................6770 lei

Cap.680502/100301”Asistenta sociala in caz 
de invaliditate./Contrib.cu asigurari sociale de 
stat ...................................................................... 1300 lei

Cap.680502/100302”Asistenta sociala in caz 
de invaliditate./Contrib asigurari somaj .......20 lei

Cap.680502/100303”Asistenta sociala in caz 
de invaliditate./Contrib asig sanatate .........300 lei

Cap.680502/100304”Asistenta sociala in caz 
de invaliditate/Contributii pentru accidente de 
munca şi boli profesionale. ................................10 lei

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează direcţia economică din 
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 149/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2014 cap. Cri-
terii de selecţie – pct.II – Stare Civilă, privind cri-
teriile de punctaj

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014

Având în vedere referatul nr. 8139/23.10.2014 în-
aintat de insp. Handraluca Mircea din cadrul comp. 
de gospodarie comunală şi locativă al Primariei 
Orasului Huedin, prin care solicită aprobarea recti-
fi carii cap. – Criterii de selectie, pct.II: Stare Civila, 
aprobate prin Anexa nr. 1 la HCL nr. 26/201 4.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 
8396/2014 inaintat de primar si avizat de comisia 
de Administratie publica, juridical, de disciplina, 
munca si protective sociala la sedinta din data de 
31.10.2014.

Luând în considerare prevederile H.C.L. 
Nr.26/2014, Legea nr. 114/1996 a locuintei, 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 Pu-
blice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modifi carea anexei nr. 1 la Ho-

tărârea Consiliului Local nr. 26/2014 cap. Criterii 
de selecţie – pct.II – Stare Civilă, privind criterii-
le de punctaj (criterii de eligibilitate, selectie şi 
de repartiţie) pentru soluţionarea cererilor de lo-
cuinte sociale şi de locuinţe din fondul locativ de 
stat şi repartizarea acestora, în regim de închirie-
re, astfel :

II. Stare Civila :
Pentru punctele a-c se puncteaza doar una din 

situatii.
a. casatorit ............................................................10 p
b. necasatorit …...................................................... 5 p
c. necasatorit, vaduv, divortat fara copii in in-

tretinere ...................................................................... 3 p
d. familie monoparentala .................................12 p
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-

tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
darie comunala si locativa din cadrul Primăriei 
Oraşului Huedin.
Nr. 150/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi cării Calendarului 

procedurii privind delegarea gestiunii serviciului 
public de alimentare cu energie termică al oraşu-
lui Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014.

Având în vedere modifi carea calendarului pro-
cedurii privind delegarea gestiunii serviciului 
public de alimentare cu energie termică al oraşu-
lui Huedin, aprobat prin Hotararea Consiliului 
Local nr. 111 din 31.07.2014, respectiv referatul 
nr. 8141/23.10.2014. inaintat de compartimentul 
de gospodărie comunală şi locativă din cadrul 
Primăriei Oraşului Huedin.

Raportat la prevederile Legii nr. 51 din 2006 Le-
gea serviciilor comunitare de utilitate publica, cu 
modifi carile si completarile ulterioare, HG nr. 717 
din 02.07.2008 privind aprobarea Procedurii-ca-
dru privind organizarea, derularea si atribuirea 
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor co-
munitare de utilitati publice, a criteriilor dee se-
lectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comuni-
tare de utilitati publice si a Contractului-cadru de 
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de uti-
litati publice, Ordinul nr. 91/2007 pentru aproba-
rea Regulamentului-cadru al serviciului public de 
alimentare cu energie termică cu modifi carile si 
complectarile ulterioare, Ordinul nr. 92/2007 pen-
tru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al servi-
ciului public de alimentare cu energie termică cu 
modifi carile si complectarile ulterioare, respectiv 
referatul nr. 5582/22.07.2014 inaintat de compar-
timentul de gospodărie comunală şi locativă din 
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
8185/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activităţi economico – fi nanciare la şedin-
ţa din data de 27.10.2014.

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 utilităţi publice.

Având în vedere art. 13, 18, din Statutul SC Cri-
şul Huedin SA, art.3, pct. 2 , lit.c, art.4, alin.2, art. 
55, alin. 1, din OUG nr. 109/2011 privind guver-
nanţa corporativă, art. 113, 142 alin.2 din Legea 
nr. 31/1990 privind societatile comerciale art. 36, 
alin. 2, lit.a, alin.3, lit. c,d, alin.6, lit.a pct. 14 si art. 
45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publi-
ce Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modifi carea Calendarului pro-

cedurii privind delegarea gestiunii serviciului 
public de alimentare cu energie termică al oraşu-
lui Huedin, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
dărie comunala şi locativă, Direcţia economică 
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 151/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea casării şi scoaterii din gestiune 

a mijlocului fi x (APARAT DE INSTALAŢIE MOBI-
LĂ RONTGENDIAGNOSTIC tip SIREMOBIL 

2000 – ), de la Laboratorul de Radiologie şi Imagis-
tică din cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014.

Având în vedere adresa nr. 4263/10.10.2014 în-
aintată de Spitalul Orăşenesc Huedin, înregistra-
tă sub nr. 7791/13.10.2014, prin care solicită apro-
barea casării şi scoaterii din gestiune amijlocului 
fi x( aparat Instalaţie Mobilă Rontgendiagnostic 
tip SIREMOBIL 2000 – )de la Laboratorul de ra-
diologie şi Imagistică al Spitalului orăşenesc Hu-
edin, respectiv Hotărârea Consiliului de Admi-
nistratie al Spitalului Orasenesc Huedin nr. 11 
din 07.10.2014, şi tinand seama de referatul nr. 
8135/23.10.2014 înaintate de Directia Economi-
că din cadrul Primariei Huedin.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
8136/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de cultură, învăţământ, sănătate, familie, tineret 
la şedinţa din data de 27.10.2014.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 
2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unită-
ţile Sanitare Publice pentru care se transferă Ma-
nagenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din 
Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului 
de predare – preluare în vederea transferului Ma-
nagementului Asistentei Medicale a Unităţilor 
Sanitare Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Le-
gea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul să-
nătăţii modifi cată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 
18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competen-
ţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice că-
tre Autorităţile Administraţiei Publice Locale, 
art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Lo-
cale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă casarea şi scoaterea din gestiune 

a mijlocului fi x (APARAT DE INSTALAŢIE MOBI-
LĂ RONTGENDIAGNOSTIC tip SIREMOBIL 
2000 – ), de la Laboratorul de Radiologie şi Imagis-
tică din cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Spitalul orăşenesc Hue-
din şi Direcţia economică din cadrul Primăriei 
Oraşului Huedin.
Nr. 152/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea accesul gratuit la Sala de 

Sport din P.ţa Republicii nr. 42 – 48, pentru pre-
gătirea echipei de fotbal din cadrul Liceului O.
Goga Huedin şi a Liceului Tehnologic Vladeasa 
Huedin pe perioada anului şcolar 2014 – 2015

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014.

Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 
8002/20.10.2014 înaintată de dl. Pavel Cosmin 
Viorel în calitate de profesor la catedra de Educa-
ţie fi zică şi sport al Liceului Teoretic O.Goga Hu-
edin, prin care solicită aprobarea accesului gratu-
it la Sala de Sport din P.ţa Republicii nr. 42 – 48 
pentru pregătirea echipei de fotbal din cadrul Li-
ceului O.Goga Huedin şi Liceului Tehnologic Vla-
deasa Huedin, în zilele de marţi de la orele 15 – 17 
şi vineri de la orele 15 – 17, pe perioada anului şco-
lar 2014 – 2015.

Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 
8138/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de învăţământ, cultură, tineret la şedinţa din data 
de 27.10.2014.

Continuarea în pagina 6
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Peste 10,7 milioane de asiguraţi au 
primit cardurile naţionale de sănătate

Peste 10,7 milioane de 
asiguraţi au primit 

cardurile naţionale de să-
nătate, astfel că rata de 
distribuire la nivel naţio-
nal a ajuns la 95 la sută, 
informează, joi, Casa 
Naţională de Asigurări de 
Sănătate (CNAS).

Datele furnizate de Poşta 
Română, privind stadiul de 
distribuire a cardului naţi-
onal de sănătate, arată că, 
în intervalul 19 septembrie 
– 6 noiembrie, au fost pre-
date asiguraţilor peste 10,7 
milioane de carduri de să-
nătate, astfel că, rata de 
distribuire a cardurilor la 
nivel naţional este de apro-
ximativ 95 la sută, arată un 
comunicxat al CNAS, re-
mis, joi, agenţiei Mediafax.

În municipiul Bucureşti 
au fost preluate în reţeaua 
poştală 1,4 milioane de car-
duri, dintre care 1,1 milioa-
ne de carduri au ajuns la 
asiguraţi. Astfel 81% din 
bucureştenii asiguraţi au 
primit până în prezent car-
dul de sănătate. Restul car-
durilor se află încă în re-
ţeaua poştală.

Potrivit estimărilor, pro-
cesul de distribuire a car-
durilor se va încheia în ju-
rul datei de 15 decembrie.

Cardurile care nu au fost 
înmânate asiguraţilor sunt 

returnate caselor de asigu-
rări de sănătate. Termenul 
de predare către casele de 
asigurări este de 10 zile lu-
crătoare după expirarea 
termenului de distribuire.

CNAS şi casele judeţene 
de asigurări de sănătate vor 
informa asiguraţii în mo-
mentul când va începe dis-

tribuirea cardurilor prin 
intermediul caselor de să-
nătate.

După ce procesul de dis-
tribuire se va încheia, va 
urma o perioadă de testare 
a cardului naţional de să-
nătate, în care cele două 
sisteme vor merge în para-
lel. În această perioadă vor 

fi identificate şi rezolvate 
eventualele probleme în 
funcţionalitatea cardului.

După această perioadă 
de testare, cardul naţional 
de sănătate va deveni obli-
gatoriu prin lege, iar servi-
ciile medicale vor fi valida-
te şi decontate doar prin 
intermediul lui.

Cardul naţional de sănă-
tate este un proiect care are 
ca principal scop transpa-
rentizarea şi eficientizarea 
utilizării fondurilor din 
sistemul asigurărilor soci-
ale de sănătate. Acesta va 
face dovada prezenţei asi-
guratului la furnizorul de 
servicii medicale.

O nouă meserie va apă-
rea în România, de spe-

cialist în domeniul securi-
tăţii cibernetice, iar în pre-
zent se lucrează la fişa pos-
tului, urmând să fie intro-
dusă în codul ocupaţional 
şi să i se stabilească stan-
darde salariale, a declarat 
miercuri Sorin Encuţescu, 
consilier de stat al primu-
lui-ministru.

“Preocuparea noastră în 
acest moment este aceea ca 
instituţiile să aibă oameni 
specializaţi care să poată să 
lucreze cât se poate de califi -
cat în acest domeniu. De ace-
ea, odată cu dezvoltarea sis-
temului de atribuţii instituţi-
onale, în momentul de faţă se 
lucrează inclusiv la fi şa pos-
turilor pe care urmează să fi e 
încadrate, în aşa fel încât să 
putem fi  în măsură să creăm 
în România şi să punem în 
codul ocupaţional funcţia de 
specialist în domeniul secu-
rităţii cibernetice. Această 

nouă meserie trebuie recu-
noscută şi trebuie introdusă 
în codul ocupaţional român, 
de unde inclusiv putem sta-
bili standarde de salarizare”, 
a spus Encuţescu la un semi-
nar organizat de grupul UTI.

El a arătat că în strategia 
industriei naţionale de secu-
ritate a fost introdusă o nouă 
componentă, cea a dezvoltă-
rii şi susţinerii operatorilor 
economici publici şi cei de 
stat, care îşi desfăşoară acti-
vitatea în domeniul securită-
ţii cibernetice.

“Practic, în acest moment, 
există în conţinutul strategi-
ei, o componentă care se re-
feră la încurajarea întreprin-
derilor mici şi mijlocii şi a 
start-up-urilor în domeniul 
securităţii cibernetice. Spri-
jinim şi încurajăm crearea de 
astfel de companii”, a adău-
gat Encuţescu.

Consilierul a menţionat că 
statul intenţionează să acor-
de facilităţi fi scale companii-

lor care investesc în securi-
tatea cibernetică.

Teodor Cimpoeşu, direc-
tor la compania de securitate 
cibernetică certSIGN din ca-
drul UTI, a declarat că în Ro-
mânia atacurile cibernetice 

nu sunt făcute doar de ro-
mâni, ci şi de către străini.

“Este o ameninţare, pe de o 
parte, pentru utilizatorul indi-
vidual, care stă pe internet, de 
la simplul fapt că îi sunt furate 
datele de login şi conturile de 

reţele sociale, până la a-i fi  fu-
rate datele bancare sau chiar 
banii din cont. La companii es-
te mai grav, pentru că le pot fi  
afectate structurile informati-
ce cu care îşi desfăşoară activi-
tatea”, a mai spus Cimpoeşu.

O nouă meserie în România: specialist în securitate cibernetică
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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, modi-
fi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă accesul gratuit la Sala de Sport 

din P.ţa Republicii nr. 42 – 48, pentru pregătirea 
echipei de fotbal din cadrul Liceului O.Goga Hue-
din şi a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin, co-
ordonată de prof. Pavel Cosmin Viorel, în zilele de 
marţi de la orele 15 – 17 şi vineri de la orele 15 – 17, 
pe perioada anului şcolar 2014 – 2015.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Administratorul Salii de 
Sport.
Nr. 153/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru:  14
Consilier care nu a votat 1
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modifi carea cap. III art.3 ,, Du-

rata contractului,, , din Contractul de Închiriere nr. 
6900/ 2013, încheiat cu Clubul Copiilor Huedin, din 
cadrul Palatului Copiilor Cluj, în sensul suspendării 
valabilitatii contractului de perioada de vară

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014.

Având în vedere cererea nr. 7260/ 24.09.2014, în-
registrată la Primăria Oraşului Huedin sub nr. 
7260/ 24.09.2014 depusa de Clubul Copiilor Hue-
din, cu sediul în Huedin str. Vladeasa nr. 7, prin care 
solicită modifi carea contractului de închirierenr. 
6900 din 01.10.2013, respectiv pe perioada de vară 
(01 iulie până la 01. octombrie să nu se plătească 
chirie şi să se modifi ce corespunzator contractul şi 
ţinând seama de referatul nr. 8172/24.10.2014 in-
aintat de compartimentul de Gospodărie Comunală 
şi locativă din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 
8186/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de cultură, învăţământ, sănătate, familie, tineret 
la şedinţa din data de 27.10.2014.

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

HOTĂRĂŞTE
Art.1.Se aprobă modifi carea cap. III art.3 ,, Durata 

contractului,, , din Contractul de Închiriere nr. 6900/ 
2013, încheiat cu Clubul Copiilor Huedin din cadrul 
Palatului Copiilor Cluj, în sensul suspendării valabi-
litatii contractului de perioada de vară, respectiv 01. 
07 – 01 10 ( perioada când nu se desfăşoara activitati-
le pentru care a fost încheiat contractul.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează Clubul Copiilor Huedin.
Nr. 154/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezmembrarii parcelei cu 

nr. top ing. 3364/1/1/1/1 CF 606 Huedin, – repre-
zentand târgul de animale

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014

Având în vedere referatul nr. 8804/2014 înaintat 
de compartimentul de urbanism din cadrul Primări-
ei Huedin privind aprobarea dezmembrării parcelei 
cu nr. top ing. 3364/1/1/1/1 CF 606 Huedin, repre-
zentand târgul de animale ( nr. Top. Ing. Nou – targ de 
animale – 34721 mp, nr. top.ing. nou teren 200 mp.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 
8205/2014 inaintat de primar si avizat de comisia 
de urbanism la sedinta din data de 27.10.2014.

Luând în considerare prevederile anexei 1 la 
H.G 505/2010, care modfi că H.G. nr. 969/2002, 
art.10, 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprie-
tatea publică şi regimul juridic al acesteia , 36, 
alin. 1, 2, lit.c, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale, modifi cată cu Le-
gea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă dezmembrarea parcelei cu nr. 

top ing. 3364/1/1/1/1 CF 606 Huedin, – reprezen-
tand târgul de animale astfel:
 nr. top. ing. nou – tărg de animale – 34.721 mp,
 nr. top.ing. nou teren  – 200 mp.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-

tărâri se încredinţează compartimentul de urba-
nism din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 155/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea introducerii in Inventarul 

Domeniului Public al Orasului Huedin, a investi-
tiei ,, Centrul Civic,, – reamenajare zona centrala 
a orasului

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014

Având în vedere necesitatea înscrierii în evi-
dentele Domeniului Public al oraşului Huedin , a 
Investitiei ,, Centrul Civic, Etapele I, II) – zona 
centrală a orasului, respectiv referatul nr. 
8176/24.10.2014 înaintat de compartimentul de 
urbanism din cadrul Primăriei Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 
8187/2014 inaintat de primar si avizat de comisia 
pentru activitati economico – fi nanciare la sedin-
ta din data de 27.10.2014.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.d, 
alin.6, lit.a, pct.1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 
a Administraţiei Publice Locale, modifi cată cu 
Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă introducerea în Inventarul Do-

meniul Public al Oraşului Huedin a Investiţiei 
,,Centrul Civic,, – reamenajare zona centrală a 
oraşului etapele 1, 2, 3 astfel:

Centrul Civic în suprafaţă totală de 12.730 mp 
din care:
 Parc central  S = 2.500 mp
 Trotuar P.ţa Republicii nr. 8 S = 3.500 mp
 Trotuar P.ţa Republicii nr. 39, 42 -48 S = 2.500 mp
 Platforma pietonală 1 în faţa Primăriei S â 

850 mp
 Platforma pietonală 2 S = 2.500 mp
 Rondou central S = 320 mp
 Parcare S = 560 mp
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-

tărâri se încredinţează compartimentul de urba-
nism si directia economica din cadrul Primăriei 
Oraşului Huedin.

Nr. 156/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 200.000 lei, în vede-

rea realizarii Studiilor de Fezabilitate pentru 
proiectele de investiţii propuse în Programul de 
Achiziţii Publice pentru anul 2015.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014

Având în vedere referatul nr. 8231/27.10.2014 
inaintat de compartimentul Achizitii Publice din 
cadrul UAT oras Huedin, prin care propune apro-
barea alocării sumei de 200.000 lei pentru buge-
tul anului 2015 pentru Studii de Fezabilitate ne-
cesare unor proiecte de investiţii propuse pentru 
Programul de achizitii publice pentru anul 2015, 
respectiv referatul nr. 8235/2014 înaintat de di-
recţia economică din cadrul primăriei Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 
8237/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
pentru activitati economico – fi nanciae la sedinta 
din data de 27.10.2014, completat cu pct. 7 din Lista 
de investitii ( Modernizare -asfaltare P.ţa Victoriei), 
în cadrul sedintei ordinare din data de 31.10.2014.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, 
alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Adminis-
traţiei Publice Locale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei, 

în vederea realizarii Studiilor de Fezabilitate 
pentru proiectele de investiţii propuse în Progra-
mul de Achiziţii Publice pentru anul 2015, astfel:

1. Modernizarea Baza Sportivă – Vlădeasa 
din str. Avram Iancu a Oraşului Huedin

2. Reamenajare şi modernizare Cimitir Oras 
Huedin.

3. Reamenajare trotuare şi spaţii verzi str. 
Vladeasa din Oraşul Huedin.

4. Reparaţii şi amenajare trotuare str. Fildu-
lui din Oraşul Huedin.

5. Reparaţii şi turnarea stratului de uzură pe 
străzile oraşului – str. Manaşturului, Campului, 
Moţilor, Izvorului, Ecaterina Varga, Apei, Băii, 
Gheorghe Doja, Gării, Violetelor, Târgului.

6. Construirea şi amenajarea unui,, Sistem 
de informare a populaţiei,, în zona centrului civic 
al Orasului Huedin.

7. Modernizare – asfaltare P.ţa Victoriei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-

tărâri se încredinţează compartimentul Achiziţii 
Publice şi Directia economică din cadrul Primă-
riei Huedin.
Nr. 157/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii spaţiului situat la 

demisolul Clădirii Primăriei Oraşului Huedin , 
str. Horea nr. 1, în suprafaţă totală de 123,56 mp., 
în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014
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Urmare a cererii nr. 8384 din 31.10.2014, depusă 
de Chitau Camelia-Maria, cu dmiciliul in Huedin, 
str. P-ta. Republicii, nr. 8, bl. D1, sc. B, ap. 9, jud. 
Cluj, prin care solicita inchirierea spatiului situat 
la demisolul Cladirii Primariei Orasului Huedin in 
suprafata totala de 123,56 mp., in vederea amean-
jarii unui spatiu comercial in care se vor realiza 
activitati de alimentatie publica ( restaurant, bu-
fet-expres, cafenea, etc.), spatiu compus din:

- spaţiu comercial care va fi  folosit în exclusivi-
tate în suprafaţă totală de 80,36 mp., care este 
compus din 3 încăperi, spatiu care va fi  folosit 
pentru efectuarea de activitati comerciale, re-
spectiv activitati de alimentatie publica ( restau-
rante, bufet expres, cafenea);

- spatiul adiacent spatiului comercial in suprafata 
totala 43,20 mp., care este compus dintr-o încapere 
in suprafata de 27,50 mp. folosita in exclusivitate si 
spatiul in suprafata de 15,77 mp. compus din hol de 
acces in suprafat de 9,88 mp., grup social in suprafata 
de 5,89 mp., spatiu care va fi  folosit in comun.

Tinând seama de referatul nr. 8368/31.10.2014 
înaintat de compartimentul de gospodărie comu-
nala şi locativă din cadrul primăriei Huedin prin 
care solicită analizarea cererii şi a dispune cu pri-
vire la aprobarea închirierii în condiţiile legii 
acest spaţiu, a Caietului de sarcini şi a modelului 
Contractului cadru de închiriere.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 
8390/2014 înaintat de primar ş iavizat de comisia de 
administraţie publica la şedinta din data 31.10.2014.

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, modifi cată cu Legea 286/2006.

 HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea spaţiului situat la 

demisolul Clădirii Primăriei Oraşului Huedin , 
str. Horea nr. 1, în suprafaţă totală de 123,56 mp., 
în vederea amenajării unui spaţiu comercial în 
care se vor realiza activităţi de alimentaţie publi-
că ( restaurant, bufet-expres, cafenea, etc.), spa-
tiu compus din:

- spatiu comercial care va fi  folosit in exclusivi-
tate în suprafaţă totală de 80,36 mp., care este 
compus din 3 încăperi, spaţiu care va fi  folosit 
pentru efectuarea de activitati comerciale re-
spectiv activitati de alimentatie publica ( restau-
rante, bufet expres, cafenea);

- spatiul adiacent spatiului comercial in suprafa-
ta totala 43,20 mp., compus dintr-o încăpere în su-
prafaţă de 27,50 mp., folosita în exclusivitate şi spa-
ţiul în suprafaţă de 15,77 mp., compus din hol de ac-
ces în suprafaţă de 9,88 mp., grup social în suprafaţă 
de 5,89 mp., spaţiu care va fi  folosit în comun.

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru orga-
nizarea licitaţiei privind închirierea spaţiilor so-
licitate la art.1, cf. anexei nr. 1 la prezentul proiect 
de hotărâre.

Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de în-
chiriere a spaţiilor prevăzute la art.1 cf. anexei nr. 
2 la prezentul proiect de hotărâre.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
darie comunala si locativa din cadrul Primariei 
Orasului Huedin.
Nr. 158/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Actului 

Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dez-

voltare Intercomunitară ECO-METROPOLI-
TAN Cluj

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014

Avand in vedere adresa nr. 667/16.10.2014 a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO 
– METROPOLITANA CLUJ, prin care solicită 
aprobarea modificarii şi completarii Actului 
Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvol-
tare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN 
Cluj, respectiv referatul nr. 8173/24.10.2014 in-
aintat de Directia economica din cadrul Primă-
riei Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 
8174/2014 inaintat de primar si avizat de comisia 
de urbanism la sdinta din data de 27.10.2014

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

nistraţiei publice locale nr. 215/2001, republica-
tă, cu modifi cările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privi-
re la asociaţii şi fundaţii, cu modifi cările şi com-
pletările ulterioare;

- HG 855/2008 pentru aprobarea actului con-
stitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţii-
lor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, modifi cat 
prin HG 742/26 august 2014;

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

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

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă modificarea şi completa-

rea Actului Constitutiv şi a Statutului Asoci-
aţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECO-METROPOLITAN Cluj conform anexei 
care face parte integrantă din prezentul pro-
iect de hotarare.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Oraşului 
Huedin dl. Primar Mircea MOROSAN sau d.na 
Viceprimar Marinlela GIURGIU, să semneze mo-
difi cările şi completările prezentate la art. 1 din 
prezenta hotarare.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri se încredinţează Primarul Orasului 
Huedin.
Nr. 159/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind repartizarea în chirie apartamentul 

ANL , situat în oraşul Huedin, str. Aleea 1 Mai, nr. 
6 ap. 9, d.nei Tamas Andrea

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014

Urmare a prevederilor HG nr. 962/2011, 
art.15, alin.5, 6, 7, 8 şi ţinând seama de Hotărâ-
rea Consiliului Local nr. 92 din 30.05.2014 pri-
vind aprobarea listei solicitantilor cu privire 
la stabilirea ordinii de prioritate în soluţiona-
rea cererilor de locuinte pentru tineri, desti-
nate închirierii, construite prin ANL, respec-
tiv referatul nr. 8140/23.10.2014 înaintat de 
compartimentul de gospodarie comunala si lo-
cativa din cadrul Primăriei Huedin, prin care 
solicită repartizarea unui apartament ANL ră-
mas vacant, în regim de închiriere, situat în 
Huedin, str. Aleea 1 Mai, nr. 6, ap. 9.

Ţinând seama de proiectul de hotarare nr. 
8180/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de administratie publică la şedinţa din data de 
27.10.2014.

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 metodolo-
gice 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 Publice Lo-
cale, modifi cată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă repartizarea în chirie aparta-

mentul ANL , situat în oraşul Huedin, str. Aleea 1 
Mai, nr. 6 ap. 9, d.nei Tamas Andrea care este pe 
poziţia nr. 2 în anexa la Hotărârea Consiliului Lo-
cal nr. 92 din 30.05.2014.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează compartimentul de gospo-
darie comunală şi locativa din cadrul Primăriei 
Orasului Huedin.
Nr. 160/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan

ROMÂNIA 
JUD. CLUJ
ORAŞUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE
privind aproba rea Nomenclatorul Arhivistic 

pentru documentele create de Unitatea Adminis-
trativ Teritoriala ORAŞUL HUEDIN

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 31.10.2014.

Având în vedere referatul nr. 8194/24.10.2014 
inaintat de compartimentul Resurse umane şi 
relatii cu publicul, prin care solicită aprobarea 
Nomenclatorului arhivistic pentru documente-
le create de Unitatea Administrativ teritoriala 
Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 
8196/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia 
de administratie publica la şedinta din data de 
27.10. 2014.

In conformitate cu prevederile art.7 şi art.8 din 
legea nr. 16/1996, a Arhivelor Naţionale cu modi-
fi carile si completările ulterioare, art. 10, 11, 12, 
13, 14 din Instrucţiunile privind activitatea de ar-
hivă la creatorii şi deţinătorii de documente, 
aprobat de conducerea Arhivelor naţionale prin 
ordinul nr. 217/1996.

Tinand seama de prevederile art. 36, alin. 1, 2, 
lit.a, alin.3, lit.b, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 
Administratiei Publice Locale, modifi cată cu Le-
gea 286/2006.

 HOTĂRĂŞTE
 Art. 1 Se aprobă Nomenclatorul arhivistic pen-

tru documentele create de Unitatea Administra-
tiv Teritorială – ORAŞUL HUEDIN, cf. anexei la 
prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei ho-
tărâri se încredinţează biroul Resurse Umane din 
cadrul Primăriei Orasului Huedin.
Nr. 161/31.10.2014
Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru :   15
Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan Contrasemnează Secretar,
 Cozea Dan



Farmaciile sunt obligate să aducă în 24 de ore 
medicamentele compensate care lipsesc

Farmaciile care au con-
tract cu casele de asigu-

rări de sănătate sunt obli-
gate să aducă, în 24 de ore, 
medicamentele compensa-
te şi gratuite pentru bolile 
acute care s-au epuizat şi în 
48 de ore pe cele pentru su-
ferinţele cronice, altfel ris-
că să rămână fără contract, 
atenţionează Ministerul 
Sănătăţii.

Reprezentanţii Ministeru-
lui Sănătăţii şi cei ai Casei 
Naţionale de Asigurări de Să-
nătate (CNAS) au demarat, 
joi, verifi cări privind respec-
tarea obligaţiilor pe care le au 
farmaciile care au contract cu 
casele de asigurări de sănăta-
te. Astfel, timp de o lună, echi-
pe mixte de inspectori vor ve-
rifi ca modul în care se respec-
tă eliberarea medicamentelor 
compensate şi gratuite.

Conform prevederilor le-
gale, farmaciile au obligaţia 
de a se aproviziona în mod 
continuu cu medicamentele 
care sunt acordate în cadrul 
sistemului de asigurări de să-
nătate, cu sau fără contribu-
ţie personală, mai precis me-
dicamentele compensate şi 
gratuite. „În condiţiile în care 
un pacient solicită un medi-
cament prescris de medic, iar 
farmacia nu are în stoc medi-
camentele compensate la 
preţuri mai mici sau egale cu 
preţul de referinţă, aceasta 
are obligaţia de a se aprovizi-

ona în termen de 24 de ore 
pentru bolile acute şi 48 de 
ore pentru cele cronice. În 
niciun caz farmacia nu tre-

buie să propună pacientului 
un medicament mai scump“, 
a declarat Nicolae Bănicioiu, 
ministrul Sănătăţii.

Eliberarea unui medica-
ment care necesită o plată 
mai mare din parte pacientu-
lui se poate realiza în condiţi-

ile în care medicul a indicat 
în prescriptie denumirea co-
mercială a medicamentului 
sau la solicitarea pacientului.

„Sunt foarte multe situaţii 
în care, deşi pacienţii sunt be-
nefi ciari de medicamente 
compensate 100%, se duc la 
farmacie şi de multe ori far-
macia le spune «da, dar nu le 
avem pe acestea, avem un alt 
medicament similar ca sub-
stanţă activă, dar la un alt 
preţ» şi diferenţa trebuie să o 
suportaţi dumneavoastră. 
Vreau să anunţ că demarăm 
practic cea mai amplă acţiune 
de control pe fi ecare farmacie 
de acest gen“, a spus Bănicioiu.

El a precizat că ministerul 
a retransmis farmaciilor in-
formaţii privind toate proce-
durile şi protocoalele care 
trebuie respectate, iar repre-
zentanţii acestor unităţi au 
fost înştiinţaţi de obligativi-
tatea de a asigura medica-
mentele compensate inte-
gral, conform raportării pre-
ţului de referinţă.

Guvernul a aprobat intro-
ducerea pe lista medicamen-
telor compensate şi gratuite 
a 23 de noi produse pentru 
tratarea unui număr de 29 in-
dicaţii terapeutice, lista ur-
mând astfel să cuprindă me-
dicamentul cel mai impor-
tant pentru hepatita B, dar şi 
medicamente pentru boli 
cardiovasculare, HIV/SIDA 
sau diabet zaharat.
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Ministrul Educaţiei, Re-
mus Pricopie, a spus, re-
cent, la Buzău, că intenţio-
nează ca de anul viitor să 
introducă manuale digitale 
şi la clasele a III-a şi a IV-a, 
iar profesorii să fie incluşi 
în programe de perfecţio-
nare pentru a şti cum să uti-
lizeze aceste manuale, 
transmite corespondentul 
Mediafax. 

Prezent la Buzău la o în-
tâlnire la care au participat 
aproximativ 400 de cadre di-
dactice, ministrul Remus 
Pricopie a spus că manuale-
le digitale vor fi extinse şi la 
clasele a III-a şi a IV-a înce-
pând de anul viitor.

El a susţinut că introdu-
cerea manualelor digitale 
era necesară şi va duce la 
eliminarea greşelilor care 
au apărut în manualele tra-
diţionale.

Elevii claselor I şi a II-a ar 
fi trebuit să înveţe după ma-
nuale noi, inclusiv în varian-
tă digitală, de la începutul 
anului şcolar. Acestea nu au 
ajuns însă în şcoli până în 15 
septembrie, întrucât licita-
ţia organizată de Ministerul 
Educaţiei a fost contestată 
de unele edituri.

Consiliul Naţional de So-
luţionare a Contestaţiilor a 
decis, la 10 septembrie, 
continuarea procedurii 
pentru reevaluarea oferte-
lor depuse în cadrul licita-
ţiei pentru realizarea ma-
nualelor şcolare, după ce 
trei contestaţii au fost ad-
mise, şase admise în parte 
şi două respinse.

În 20 octombrie, Ministe-
rul Educaţiei a anunţat că 
manualele digitale pentru 
clasele I şi a II-a, publicate 
pe platforma www.manuale.

edu.ro, pot fi descărcate gra-
tuit.

Cele două variante ale no-
ilor manuale pentru clasele I 
şi a II-a (print şi digital) 

funcţionează în paralel. Va-
labilitatea manualelor este 
de patru ani şcolari, cu posi-
bilitatea de extindere pentru 
încă doi ani, cu condiţia ree-

valuării lor. Manualele şco-
lare sunt supuse unui proces 
periodic de analiză, pe dura-
ta valabilităţii acestora, pre-
ciza Ministerul Educaţiei.

De anul viitor ar putea să fie introduse manuale digitale 
şi pentru clasele III-IV


