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Întâlnire de lucru a primarului
Huedinului cu cetăţenii

În data de 10 septembrie 2013 a avut loc, la Casa de Cultură din Huedin, o nouă întâlnire cu cetăţenii a primarului dr. Mircea Moroşan ,
însoţit de doamna Marinela Giurgiu (viceprimar), de domnul Mircea Handraluca (consilier juridic Primăria Huedin, administrator
domeniu public) şi de consilierii locali Constantin Lazea, Marinela Cozea şi Cristina Şaitiş. De data aceasta, întâlnirea i-a avut ca invitaţi
pe locatarii blocurilor ANL, iar temele abordate au stârnit interesul acestora, aşa încât prezenţa a fost una foarte mare.
Pagina 3

Consiliul judeţean promite deschiderea unei întreprinderi sociale şi la Huedin
Preşedintele Consiliului Judeţean
(CJ) Cluj, Horia Uioreanu, a spus că
va face eforturi ca în viitor să ﬁe deschisă şi la Huedin o întreprindere socială, după modelul societăţii care va
ﬁ deschisă la Câmpia Turzii.
„Dorim continuarea proiectului
început la Câmpia Turzii şi în alte zone defavorizate din judeţ. Pe listă se
aﬂă Huedinul, Aghireşul şi Turda. Şi
acolo e nevoie la fel de mare de locuri
de muncă”, a declarat Uioreanu la
evenimentul de selecţie a viitorilor
angajaţi ai societăţii de la Cîmpia
Turzii.
După încheierea celor doi ani de
implementare a proiectului şi a încă
doi ani de sustenabilitate, angajaţii
Proiectul realizat pentru şomerii de vor deveni asociaţi ai fabricii.
la Mechel le aduce celor 180 de viitori
„După patru ani întreprinderea va
angajaţi şi o parte din întreprindere.
ﬁ a oamenilor. Practic ﬁecare va de-

Oamenii se aleg şi cu locuri
de muncă, şi cu acţiuni

ţine o parte în valaore de 15.000 de
euro din societatea a cărei valoare
totală va ﬁ de 3,7 milioane de euro.
Cred că asta îi va responsabiliza pe
oameni. Ei vor putea decide atunci
dacă doresc continuarea colaborării
cu ChimSport sau nu”, a explicat Daniel Don, directorul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă
(AJOFM) Cluj.
Valoarea proiectului european care vizează înﬁinţarea Întreprinderii
sociale este de 6.400.000 de euro,
din care 4 milioane au fost alocaţi
deschiderii combinatului social şi
creării celor 250 de locuri de muncă.
Restul de 2.400.000 de euro au ajuns
la oamenii incluşi în proiect, sub forma unor subvenţii, o parte din aceşti
bani ﬁind investiţi în recaliﬁcarea
persoanelor.

Disponibilizările masive au făcut
autorităţile să se mişte
Mechel a scos la vânzare, spre sfârşitul anului trecut, numeroase active,
pentru a-şi reduce datoriile şi a ﬁnanţa un proiect minier, printre acestea
numărându-se companiile controlate prin ﬁrma Eastern European Steel
Division SRL, care coordonează activităţile grupului în România.
Mechel a redus în ultima perioadă
producţia şi forţa de muncă la Câmpia Turzii, din cauza cererii scăzute
pentru produsele combinatului. Începând din iunie 2012, la Mechel
Câmpia Turzii au fost disponibilizate
colectiv, în mai multe etape, aproximativ 1.600 de persoane, astfel că au
mai rămas în jur de 360 de angajaţi la
secţia de Trăgătorie.
A.T.C.

Hotărârile Consiliului Local Huedin din septembrie 2013, în paginile 2, 5-7
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Hotărârile Consiliului Local Huedin
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 30.09.2013
Având în vedere prevederile art. 49, alin.4 din
Legea nr. 273/2006 Legea Finanţelor Publice Locale actualizată cu modiﬁcările şi completările ulterioare privind virările de credite bugetare de la
un capitol la alt capitol al clasiﬁcaţiei bugetare şi
de la un program la at program, referitor la asigurarea creditelor bugetare de la un capitol la alt capitol al clasiﬁcatiei bugetare şi de la un program la
altul , precum şi referatul nr. 6588/2013 privind
necesitatea ﬁnalizării documentaţiei ,, Studiu de
fezabilitate pentru înﬁintare reţea de distribuţie a
gazelor naturale în Oraşul Huedin, Judetul Cluj,
respectiv referatul nr. 6601/2013 înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6602/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 26.09.2013.
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 100.000 lei, pentru ﬁnalizarea documentaţiei ,,Studiu de fezabilitate pentru
înﬁintare reţea de distribuţie a gazelor naturale în
Oraşul Huedin, Judetul Cluj, după cum urmează:
CHELTUELI:................................................................0
Cap.51.02.01.03/50,04”Autoritati
executive/
Fond rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale ...…...…..….......................................….(-100.000 lei)
Cap.51.02.01.03/710130”Autoritati executive/
Alte active ﬁxe................................................100.000 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin..
Nr.116/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
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 30.09.2013
Având în vedere prevederile art. 49, alin.4 din
Legea nr. 273/2006 Legea Finanţelor Publice Lo-

cale actualizată cu modiﬁcările şi completările ulterioare privind virările de credite bugetare de la
un capitol la alt capitol al clasiﬁcaţiei bugetare şi
de la un program la at program, referitor la asigurarea creditelor bugetare de personal, necesare pentru plata salariilor pe luna septembrie 2013 la
Asistenţii personali al persoanelor cu handicap
grav cap.68.02.05.02 – Asistenţă socială în caz de
invaliditate, respectiv referatul nr. 6541/2013 înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei
Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6073/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru activităţi economico – ﬁnanciare la şedinţa
din data de 23.09.2013.
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, după cum urmează:
CHELTUELI:................................................................0
Cap.51.02.01.03/10,01,01”Autoritati executive/
Salarii de baza..............…..…....................….(- 16000 lei)
Cap.51.02.01.03/10,01,12”Autoritati executive/
Indemniz platite unor pers. din afara unitatii....(14000 lei)
Cap.51.02.01.03/10,01,12”Autoritati executive/
Alte sporuri......................................................(- 3100 lei)
Cap.51.02.01.03/10,03,01”Autoritati executive/
Contrib. De asig.sociale de stat..................(- 1750 lei)
Cap.51.02.01.03/10,03,03”Autoritati executive/
Contrib de asig soc. De sanatate...............(- 2000 lei)
Cap.51.02.01.03/10,03,06”Autoritati executive/
Contrib pt.concedii si indemnizatii........(- 3250 lei)
Cap.61.02.03.04/10,01,01”Politia locala/Salarii
de baza...............................................................(- 1150 lei)
Cap.61.02.03.04/10,01,30”Politia
locala/Alte
drepturi salariale in bani...............................(- 600 lei)
Cap.67.02.03.02/10.01.01”Biblioteci publice/salarii de baza”………....……………………....…..............1450 lei
Cap.67.02.03.02/10.01.30”Biblioteci publice/Alte drepturi salariale in bani”…............................300 lei
Cap.67.02.03.02/10.03.01”Biblioteci
publice/
Contrib.de asig.sociale de stat”….......................150 lei
Cap.67.02.03.02/10.03.03”Biblioteci publice/
Contrib.asig de sanatate”….…….............................50 lei
Cap.67.02.03.02/10.03.06”Biblioteci publice/
Contrib.pt.concedii si indemnizatii”……............50 lei
Cap.67.02.03.06/10.01.01”Case de cultura/Salarii de baza”……….....……………………...................(-7000 lei)
Cap.68.02.05.02/10.01,01”Asistenta sociala in
caz de invaliditate/Salarii de baza”….......… 51200 lei
Cap.87.10.50/10,01,01 “Alte actiuni economice/
Salarii de baza.................................................(- 4350 lei)
Cap.67.02.03.06/20.06.01”Case de cultura/Delegatii..........................................................................1500 lei
Cap.67.02.03.06/20.30.30”Case de cultura/Alte
chelt.cu bunuri si servicii....................... .....(-1500 lei)
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin..
Nr.117/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:
14

Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii de inventar al apartamentelor dimn Bl.A.N.L, str. Fildului nr. 59, completarea listei locuinţelor sociale, aprobarea listei
actualizate inclusiv a valorii de inventar
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013
Având în vedere necesitatea stabilirii valorii de
inventar a celor 9 apartamente din Ansamblul de
locuinţe A.N.L , str. Fildului nr. 59, respectiv de
completare a listei locuinţelor sociale aprobate
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2012 cu 5
apartamente din cele 9 louinţe clasiﬁcate A.N.L
din str. Fildului nr. 59 în baza Hotărârii Consiliului
Local nr. 106/2010, respectiv referatul nr.
6570/2013 înaintat de compartimentul spatiu locativ din cadrul Primăriei Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6572/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
de administraţie publică, juridică, de disciplină,
muncă şi protecţie socială la data de 23.09.2013.
Luând în considerare prevederile Hotărârii
Consiliului Local nr. 106/2010, 163/2012 cât şi
art.39, alin.3, din Legea nr. 114/1996 Legea Locuinţei, respectiv prevederile art. 36, alin. 2, lit.c, d
alin.6 , lit.a, pct.17 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă valoarea de inventar a celor 9
apartamente din imobilul situat în oraşul Huedin,
str. Fildului, nr. 59, valori de inventar după cum urmează:
1. Apartamentul nr. 1 – valoare de inventar –
300822 lei;
2. Apartamentul nr. 2 – valoare de inventar –
225086,25 lei;
3. Apartamentul nr. 3 – valoare de inventar –
300822 lei;
4. Apartamentul nr. 4 – valoare de inventar –
300822 lei;
5. Apartamentul nr. 5 – valoare de inventar –
300822 lei;
6. Apartamentul nr. 6 – valoare de inventar –
300822 lei;
7. Apartamentul nr. 7 – valoare de inventar –
213567 lei;
8. Apartamentul nr. 8 – valoare de inventar –
206919 lei;
9. Apartamentul nr. 9 – valoare de inventar –
213567 lei;
Valoarea totală a celor 9 apartamente din imobilul situat în Huedin, str. Fildului, nr. 59 este de –
2363249,25 lei.
Art.2. Se aprobă completarea listei detaliate a
locuinţelor sociale aﬂate în proprietatea oraşului
Huedin aprobată prin Hotărârea Consiliului Local
Continuarea în pagina 5
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Întâlnire de lucru a primarului Huedinului cu cetăţenii
În data de 10 septembrie
2013 a avut loc, la Casa de
Cultură din Huedin, o nouă
întâlnire cu cetăţenii a primarului dr. Mircea Moroşan ,
însoţit de doamna Marinela
Giurgiu (viceprimar), de
domnul Mircea Handraluca
(consilier juridic Primăria
Huedin, administrator domeniu public) şi de consilierii locali Constantin Lazea,
Marinela Cozea şi Cristina
Şaitiş. De data aceasta, întâlnirea i-a avut ca invitaţi pe
locatarii blocurilor ANL, iar
temele abordate au stârnit
interesul acestora, aşa încât
prezenţa a fost una foarte
mare.
Pentru început, primarul
le-a adus cetăţenilor care locuiesc în blocurile ANL vestea că vor putea cumpăra
apartamentele în care acum
sunt doar chiriaşi mai devreme de 5 ani, aşa cum era prevăzut iniţial. Preţul pe metrul
pătrat în aceste blocuri stabilit prin hotărâre de Guvern
pentru anul acesta este unul
convenabil, mai mic decât cel
practicat până acum la vânzare pentru astfel de blocuri
(aprox. 326 EUR/mp). Valoarea unui apartament se va
calcula raportat la suprafaţa
locuibilă a acestuia, dar va
cuprinde şi o cotă parte din
spaţiile comune (casa scărilor şi beciuri), calcule care
urmează a ﬁ făcute în perioada următoare de către Primărie. Această informaţie a fost

transmisă cetăţenilor imediat ce a fost primită de către
autorităţile locale pentru a le
oferi acestora o rezervă de
timp suﬁcientă pentru a se
decide dacă doresc să devină
proprietari sau nu (pot să opteze să cumpere şi mai târziu,
dar probabil la alte preţuri),
pentru a se pregăti din punct
de vedere ﬁnanciar şi a identiﬁca variantele ideale de ﬁnanţare. Între timp, Primăria
va demara procesul de întăbulare a blocurilor şi va pregăti toate aspectele legale
pentru realizarea efectivă a
vânzării apartamentelor către cetăţeni.
În al doilea rând, primarul
dr. Mircea Moroşan a ţinut
să îi informeze pe locuitorii

ANL-urilor că este la curent
cu toate problemele întâmpinate de ei în legătură cu
alimentarea cu apă caldă şi
căldură de la centrala pe rumeguş a oraşului. Deşi gestionarea acestei probleme şi
funcţionarea centralei nu
este de competenţa Primăriei oraşului Huedin, ci aparţine conducerii S.C. Crişul
Huedin, autorităţile locale
nu pot să nu acorde atenţie şi
sprijin acesteia în rezolvarea problemei furnizării
agentului termic către populaţie pe perioada de iarnă care bate la uşă. Astfel că Primăria susţine, la modul cel
mai serios şi activ, eforturile
conducerii S.C. Crişul de a
completa stocul de rumeguş

necesar pentru a trece cu bine această iarnă. În paralel
cu măsurile adoptate pe termen scurt se analizează şi
variante alternative de funcţionare a centralei, care să
ofere viabilitate acesteia pe
termen lung. Se ştie foarte
bine că această centrală a
fost construită într-o perioadă în care rumeguşul era
considerat un simplu deşeu,
nu era procurat contra cost
(era furnizat gratuit) şi se
găsea din belşug în zonă. În
ultimii ani, cererea de rumeguş a crescut şi datorită apariţiei în zonă a fabricilor de
brichete, preţul a crescut, iar
acum este cu adevărat diﬁcil
de procurat acest tip de combustibil. În aceste condiţii se

impune identiﬁcarea unor
surse alternative de funcţionare pentru centrala oraşului, în studiu la cest moment
ﬁind o variantă pe gaz şi una
pe combustibil provenit din
lemn de Paulownia (copacul
de esenţă tare cu cea mai rapidă creştere din lume; dacă
este cultivat în condiţii corecte, el poate ajunge la o
înălţime de 20 metri in 3 ani
şi totodată recoltabil pentru
producţia de cherestea), în
colaborare cu investitori
privaţi.
Odată epuizate subiectele
propuse de autorităţile locale, cetăţenii au prezentat şi
alte aspecte cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi şi în
care ar avea nevoie de sprijin,
în mare parte acestea ﬁind în
curs de rezolvare. Dialogul
dintre cetăţeni şi autorităţi a
fost unul transparent şi constructiv, iar iniţiativa ca
această întâlnire să aibă loc a
fost foarte bine primită şi
apreciată. Toţi cei prezenţi
au plecat acasă cu convingerea că, prin eforturi conjugate, orice problemă poate ﬁ înţeleasă şi depăşită cu bine.
În concluzie, autorităţile
locale cunosc problemele cu
care se confruntă cetăţenii
Huedinului şi acţionează cu
responsabilitate pentru soluţionarea lor atât pe termen
scurt, cât şi strategic, pe termen mediu şi lung, pentru o
dezvoltare continuă şi durabilă a oraşului nostru.

Tinere eleve din Huedin cu „Mâini de Aur“ la Festivalul Naţional „Cocoşul de Hurez”
În perioada 5 – 7 septembrie 2013, o delegaţie formată
din trei tinere din Huedin,
membre ale Asociaţiei Actived 2013 Huedin (preşedinte,
prof. Gheorghe Sobec) şi eleve la Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin, a participat,
cu sprijinul Consiliul Local şi
Primăriei oraşului Huedin, la
cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Naţional „Cocoşul de
Hurez”, desfăşurat în localitatea Horezu, judeţul Vâlcea,
în organizarea Clubului Copiilor Horezu şi Consiliului
Local şi Primăriei oraşului
Horezu.
Horezu, localitate vestită
pe harta meşteşugurilor populare româneşti şi în special
datorită ceramicii, a reprezentat pentru elevele noastre
locul unde au obţinut rezultate deosebite la secţiunile la
care au participat: Gavriş Nadia (coordonator înv. Viorica
Brândaş), locul I la secţiunea
„Cusături”; Costea Maria
(coordonator prof. Luminiţa
Spătaru), locul I la secţiunea
„Icoane pictate pe lemn”;

Costea Mihaela (coordonator prof. Luminiţa Spătaru),
locul II la secţiunea „Icoane
pictate pe sticlă”.
Pe lângă festivalul propriu-zis, elevii au participat
la o serie de activităţi educative în scopul cunoaşterii
frumoaselor împrejurimi, a

unor locuri dragi localnicilor , au fost „acasă” (atelier)
la un meşter olar renumit şi
au participat la parada portului popular organizată cu
ocazia Zilelor oraşului Horezu. Trebuie menţionat
faptul că această deplasare
nu a constat doar din parti-

ciparea la festival, elevele
vizitând pe drumul spre Horezu, municipiile Sibiu şi
Râmnicu Vâlcea, Mănăstirile Cornetu, Cozia, Bistriţa
şi Arnota, Muzeul trovanţilor Costeşti, iar la întoarcere staţiunea Rânca, Mănăstirea Oaşa şi au admirat fru-

moasele peisaje oferite de
Transalpina.
Amintiri frumoase, prietenii, experienţă şi premii sunt
„câştigurile” cu care s-au întors participanţii din Huedin
de la acest minunat festival al
artei populare pentru copii.
Prof. Gheorghe Sobec
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Ministerul Muncii anunţă că noile formulare
pentru acordarea ajutoarelor de încălzire vor fi
distribuite după avizare
Noile formulare pentru
acordarea ajutoarelor de încălzire se vor procura direct de la
sediile primăriilor sau de pe
paginile web ale acestora, ale
agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială şi cea a Ministerului Muncii, după încheierea procesului de avizare interministerială, informează
MMFPSPV.
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)
a anunţat că anul acesta, ca urmare a includerii consumatorului de energie electrică în
rândul beneﬁciarilor de ajutoare de încălzire, a fost necesară modiﬁcarea normelor
metodologice şi a vechiului
formular de cerere.
„Noile formulare vor putea
ﬁ procurate de beneﬁciari, direct de la sediile primăriilor
sau de pe paginile web ale
acestora, ale agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială şi
chiar a MMFPSPV, după încheierea procesului de avizare interministerială, aﬂat în
plină desfăşurare, a HG care
stabileşte noul model de cerere şi după aprobarea acesteia în şedinţa de Guvern”, se
arată într-un comunicat remis Mediafax.
Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse beneﬁ-

ciază, în perioada sezonului
rece (1 noiembrie 2013 – 31
martie 2014), de acoperirea integrală sau, după caz, a unei
părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.
Drepturile de primire a ajutoarelor de încălzire vor ﬁ stabilite începând cu 1 noiembrie,
solicitanţii trebuind să depună
la sediul primăriei de domiciliu o cerere, precum şi actele
de identitate ale membrilor familiei şi documente din care să
reiasă veniturile acestora
(adeverinţe de salarii/venituri
eliberate de angajatori şi serviciile ANAF, mandate de plată
ale unor drepturi sociale sau
decizii/dispoziţii de acordare a
lor etc) şi acte privind locuinţa
(act de proprietate, contract de
închiriere,
împuternicirea
proprietarului pentru solicitarea ajutorului pentru încălzire
în cazul chiriaşilor, alte documente ce atestă forma de deţinere/utilizare a locuinţei).
MMFPSPV precizează că
pentru veriﬁcarea documentelor depuse, primăria va solicita
informaţii suplimentare, pe
bază de protocol, atât altor instituţii/autorităţi, inclusiv în
alte unităţi administrativ-teritoriale, cât şi solicitanţilor.
„În situaţia în care apar suspiciuni, primăria poate stabili
dreptul la ajutor ori valoarea

acestuia pe baza unei anchete
sociale efectuate de serviciul
public de asistenţă socială, evitându-se în acest fel acordarea
unor sume necuvenite şi recuperarea ulterioară de debite”,
se mai arată în comunicat.
Ajutorul pentru încălzirea
locuinţei este o măsură de
sprijin, suportată din bugetul
de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept
scop acoperirea integrală sau,
după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.
Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică
în sistem centralizat, energie
electrică, gaze naturale şi lem-

ne, cărbuni, combustibili petrolieri.
Ajutorul pentru încălzirea
locuinţei se acordă, pentru un
singur sistem de încălzire
principal utilizat, familiilor şi
persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de acordare şi
nu beneﬁciază de alte forme de
sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări speciﬁce pentru diverse ramuri economice, precum şi în baza legii.
Primarii pot acorda ajutoare din bugetele locale peste limitele de venituri şi/sau cuantumurile reglementate de la
bugetul de stat.
Ajutorul se acordă oricând
pe perioada sezonului rece,

dacă sunt îndeplinite criteriile de acordare, pentru perioada rămasă de la depunerea
cererii şi până la sfârşitul sezonului.
La solicitarea consiliilor
judeţene şi cu avizul Autorităţii Naţionale de Meteorologie, perioada sezonului rece
poate ﬁ prelungită într-unul
sau mai multe judeţe.
Condiţiile, durata şi procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se
aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice.

Elicopterul SMURD pentru Regiunea Nord-Vest va fi coordonat din Cluj
Ministerul Sănătăţii va dota regiunea Nord-Vest cu un
elicopter până la sfârşitul
acestui an, urmând ca acesta
să devină funcţional la începutul anului 2014. Un alt elicopter va ﬁ trimis în zona Galaţi.
Deocamdată nu se cunoaşte care va ﬁ amplasamentul
elicopterului pentru regiunea NV.
Raed Arafat, secretarul de
stat în Ministerul Sănătăţii a
declarat, vineri la Cluj, că Ministerul Sănătăţii mai trebuie să trimită două elicoptere
SMURD anul acesta: unul
pentru regiunea NV şi unul
pentru zona Galaţi şi astfel
vor ﬁ acoperite toate regiunile ţării. „Mai sunt două elicoptere care vin anul acesta
şi cu asta încheiem regiunile.
Va ﬁ unul pe regiunea NV şi
încă unul în zona Galaţi. Contractele sunt semnate şi urmează să ﬁe aduse către sfârşitul anului şi să intre în lu-

cru la începutul anului viitor”, a spus Arafat.
Elicopterul care va deservi
zona NV va ﬁ amplasat undeva între Mureş şi Arad astfel
încât acesta să nu anuleze activitatea celor două elicoptere care funcţionează deja în
Mureş şi Arad. Este sigur însă că elicopterul va ﬁ coordonat de Cluj.

„Pentru cel de pe regiunea
NV acum se discută pentru
amplasarea lui corectă, el nu
aparţine nici de Cluj, nici de
Oradea ci de regiunea NV. Va
ﬁ sigur sub coordonarea Clujului. Unde va ﬁ amplasat
exact, aeroportul din Cluj sau
într-o locaţie aproape de Cluj,
nu ştim sigur acum, dar va
trebui să ﬁe cât mai departe

de elicopterul din Mureş. Dacă îl pun lipit de Mureş înseamnă că o să am o zonă
cum este Baia-Mare, Sălaj
care nu va ﬁ acoperită, mai
ales zona Satu-Mare. Urmează să discutăm, să stăm cu
toată lumea la discuţii. Există
calcule matematice făcute şi
nu este o chestie care va ﬁ
stabilită de o persoană numai

pentru că aşa doreşte acea
persoană şi de aici să stabilim care va ﬁ amplasarea corectă a elicopterului”, a explicat secretarul de stat.
Raed Arafat a precizat că în
Arad există un elicopter care
este coordonat de Timişoara.
„Este cert că elicopterul va
ﬁ coordonat de Cluj aşa cum
este la Timişoara unde elicopterul e coordonat de Timişoara, dar e amplasat la Arad şi e
deservit cu medici de gardă
din trei judeţe: Arad, Timiş şi
Bihor. Când va ﬁ amplasat elicopterul în regiunea NV, cel
mai probabil Bihorul va deservi împreună cu Clujul cu
personal elicopterul şi nu cred
că va ﬁ undeva foarte departe
de Cluj. El va veni ca o completare a celor de la Arad şi
Mureş şi să nu intre în zona de
intervenţie a celor două astfel
încât să le anihileze pe cele
două”, a conchis secretarul de
stat în Ministerul Sănătăţii.
Gabriela DRAGOTĂ
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nr. 163 din 29.11.2012 cu un număr de 5 apartamente nerepartizate chiriaşilor evacuaţi din locuinţe naţionalizate care se restituie foştilor proprietari, care prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106
din 30.07.2010, au fost transformate în locuinţe sociale, după cum urmează:
1. Apartamentul nr. 1- cu o suprafata utila de
54,30 mp – si o valoare de inventar – 300822 lei;
2. Apartamentul nr. 2- cu o suprafata utila de
40,65 mp–si o valoare de inventar –225086,25 lei;
3. Apartamentul nr. 4- cu o suprafata utila de
54,30 mp – si o valoare de inventar – 300822 lei;
4. Apartamentul nr. 8- cu o suprafata utila de
37,35 mp – si o valoare de inventar – 206919 lei;
5. Apartamentul nr. 9- cu o suprafata utila de
38,55 mp – si o valoare de inventar – 213567 lei;
Valoarea totală a celor 5 apartamente transformate în locuinţe sociale este – 1247216,25 lei.
Art. 3. Se aprobă Lista completă actualizată detaliată a locuinţelor sociale din fondul locativ de
stat din proprietatea Oraşului Huedin cf. Anexei la
prezentul proiect de hotărâre.
Art. 4. Se apobă valoarea de inventar şi suprafeţele celor patru apartamente situate în blocul ANL nr.
59, aparatemente din fondul locativ de stat al Orasului Huedin, conform destinaţiei iniţiale pentru care
a fost construit imobilul, respectiv pentru chiriaşii
evacuaţi din locuinte naţionalizate care se restituie
fostilor proprietari, după cum urmează:
1. Apartamentul nr. 3 – cu o suprafata utila de
54,30 mp – si o valoare de inventar – 300822 lei;
2. Apartamentul nr. 5 – cu o suprafata utila de
54,30 mp – si o valoare de inventar – 300822 lei;
3. Apartamentul nr. 6 – cu o suprafata utila de
54,30 mp – si o valoare de inventar – 300822 lei;
4. Apartamentul nr. 7 – cu o suprafata utila de
54,30 mp – si o valoare de inventar – 213567 lei;
Valoarea totală a celor 4 apartamente pentru
chiriaşii evacuaţi din locuinţe naţionalizate care se restituie fostilor proprietari este de
1116033,00 lei.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de gospodarie comunală şi locativă, Direcţia Economică din
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.118/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii in condiţiile legii,
prin licitaţie publică a spaţiului situat pe str. Horea
nr.1, în suprafaţă de 153, 81 mp
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013
Urmare a cererii nr. 2991 din 18.04.2013, depusă
de SC Iosivas Comimpex SRL, cu sediul in Huedin,
str. P-ta. Republicii, nr. 39, bl. A1, sc. 2, ap. 24, jud.
Cluj, prin care solicită închirierea spatiului situat
pe str. Horea nr. 1 în suprafata totala de 153,81 mp. ,
compus din 4 incapeti folosite ca spatiu comercial
respectiv spatiu adiacent spatiului comercial, respectiv referatul nr. 6604/2013 înaintat de compartimentul de gospodarie comunala si locativa
din cadrul Primăriei Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.
6605/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
de administraţie publică, juridică, de disciplină,
muncă şi protecţie socială la şedinţa din data de
23.09.2013.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c,
alin.5, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă închirierea în condiţiile legii,
prin licitaţie publică, spatiului situat pe, str. Horea
nr. 1 în suprafaţă totală de 153,81 mp. , compus din
4 încăperi folosite ca spatiu comercial respectiv
spatiu adiacent spatiului comercial.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru organizarea licitatiei privind închirierea spaţiului solicitat la art.1, cf. anexei la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de închiriere a spaţiului prevăzut la art.1 cf. anexei nr. 2
la prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de gospodarie comunală şi locativă, Direcţia Economică din
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr.119/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modiﬁcării suprafeţelor de
păşune înscrise în Inventarul Domeniului Public
al Oraşului Huedin aprobate prin H.C.L nr.
121/2012 şi defalcarea în 18 parcele, în suprafaţă
totală de 4.462.210 mp
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013.
Având în vedere referatul nr. 6600/2013 înaintat de serviciul comunitar de cadastru şi agricultură din cadrul Primariei Huedin, privind modiﬁcarea suprafeţelor de păşune înscrise în Inventarul
Domeniului Public al Orasului Huedin, aprobat
prin H.C.L nr. 121/2012 poziţiile 252,253,254. cf.
documentaţiei cadastrale întocmită de SC Top
Sun SRL înregistrată sub nr. 6577/23.09.2013.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6603/2013 înaintat de Primar şi avizat de comisia
de amdinistraţie publică , juridică, de disciplină,
muncă şi protecţie socială la şedinţa din data de
23.09.2013.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1,
lit.c, alin.5,lit. a şi art. 68, art. 123, alin.2 din Legea
nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modiﬁcarea suprafeţelor de păşune înscrise în Inventarul Domeniului Public
aprobat prin H.C.L nr. 121/2012 astfel:
10. poziţia nr. 257 ( – teren păşune trup Bolic
în suprafaţă de 576600 mp),
11. poziţia nr. 258 ( – teren păşune trup Pălăştag în suprafaţă de 584400 mp),
12. poziţia nr. 259 ( – teren păşune trup Fârţa
în suprafaţă de 4050900 mp).
Art.2. Se aprobă modiﬁcarea suprafeţei totale a
păşunii Oraşului Huedin de la 5.211.900 mp la
4.462.210 mp şi defalcarea acesteia în 18 parcele
astfel :
Parcela 1. în suprafaţă de 75000 mp
Parcela 2. în suprafaţă de 190456 mp
Parcela 3. în suprafaţă de 70169 mp
Parcela 4. în suprafaţă de 76407 mp
Parcela 5. în suprafaţă de 96622 mp
Parcela 6. în suprafaţă de 31712 mp
Parcela 7. în suprafaţă de 21362 mp
Parcela 8. în suprafaţă de 45442 mp
Parcela 9. în suprafaţă de 355111 mp
Parcela 10. în suprafaţă de 86515 mp
Parcela 11. în suprafaţă de 266847 mp
Parcela 12. în suprafaţă de 174471 mp
Parcela 13. în suprafaţă de 250072 mp

Parcela 14. în suprafaţă de 304675 mp
Parcela 15. în suprafaţă de 126206 mp
Parcela 16. în suprafaţă de 263543 mp
Parcela 17. în suprafaţă de 83987 mp
Parcela 18. în suprafaţă de 1943613 mp
Total suprafaţă:
4.462.210 mp
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul comunitar de cadastru şi agricultură din cadrul Primariei Huedin.
Nr.120/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea înscrierii in Cartea Funciară
a suprafeţei de păşune a oraşului Huedin de
4.462.210 mp cu defalcarea în 18 parcele
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013
Având în vedere referatul nr. 6591/2013 înaintat de serviciul comunitar de cadastru şi agricultură din cadrul Primariei Huedin, privind necesitatea înscrierii în Cartea Funciară a suprafetei
de păşune a oraşului Huedin defalcat pe cele 18
parcele cf. documentaţiei cadastrale întocmită
de SC Top Sun SRL înregistrată sub nr.
6577/23.09.2013.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6592/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
de administraţie publică, juridică, de disciplină,
muncă şi protecţie socială la şedinţa din data de
23.09.2013.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1,
lit.c, alin.5,lit. a şi art. 68, art. 123, alin.2 din Legea
nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a
Oraşului Huedin, a suprafeţei de păşune a Oraşului Huedin, de 4.462.210 mp, cu defalacarea acesteia pe cele 18 parcele astfel:
–
Parcela nr. 1 în suprafaţă de 75.000 mp
–
Parcela nr. 2 în supărafaţa de 190.456 mp
–
Parcela nr. 3 în suprafaţă de 70.169 mp
–
Parcela nr. 4. în suprafaţă de 76407 mp
–
Parcela nr. 5. în suprafaţă de 96622 mp
–
Parcela nr. 6. în suprafaţă de 31712 mp
–
Parcela nr. 7. în suprafaţă de 21362 mp
–
Parcela nr. 8. în suprafaţă de 45442 mp
–
Parcela nr. 9. în suprafaţă de 355111 mp
–
Parcela nr. 10. în suprafaţă de 86515 mp
–
Parcela nr. 11. în suprafaţă de 266847 mp
–
Parcela nr. 12. în suprafaţă de 174471 mp
–
Parcela nr. 13. în suprafaţă de 250072 mp
–
Parcela nr. 14. în suprafaţă de 304675 mp
–
Parcela nr. 15. în suprafaţă de 126206 mp
–
Parcela nr. 16. în suprafaţă de 263543 mp
–
Parcela nr. 17. în suprafaţă de 83987 mp
–
Parcela nr. 18. în suprafaţă de 1943613mp
Total Suprafaţă
4.462.210 mp
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul comunitar de cadastru şi agricultură din cadrul Primariei Huedin.
Nr.121/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modiﬁcării art.1 din Hotărâre
Consiliului Local nr. 79/2013, în sensul corectării suprafeţei de la 285, 46 ha, la suprafaţa de 446. 221 ha
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013
Având în vedere referatul nr. 6593/2013 înaintat
de serviciul comunitar de cadastru şi agricultură
din cadrul Primariei Huedin, privind modiﬁcarea
art.1 din HCL nr. 79/2013 prin care sa aprobat inchirierea prin licitatie publica in conditiile legii a
suprafetei păşunii orasului.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6954/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
de administratie publica , juridică, de disciplină,
muncă şi protecţie socială la şedinţa din data de
23.09.2013.
Luând în considerare prevederile art.1, 2, 3, lit.b,
art.9, alin.1, 3, 5, 8, art.11, 17, din O.U.G nr. 34/2013,
privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente, art.1, 2, 3, 4, 5, 7, privind
aprobarea contractului cadru de închiriere a suprafeţelor de pajişti , aﬂate în domeniul public al
oraşelor, art. 36, alin. 1, lit.c, alin.5,lit. a şi art. 68,
art. 123, alin.2 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modiﬁcarea art. 1 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 79/2013, prin care s-a aprobat
închirierea prin licitaţie publică în condiţiile legii
a suprafeţei de păşune a Oraşului Huedin , în sensul corectării suprafeţei de 285,46 ha, la suprafaţa
de 446, 221 ha.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciul comunitar de cadastru şi agricultură din cadrul Primariei Huedin.
Nr.122/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea înscrierii în domeniul privat
al oraşului Huedin, a terenului în suprafaţa de 520
mp, cu destinaţia de stradă
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local
Huedin nr. 95/2013 prin care sa aprobat donaţia
unui teren în suprafaţa de 520 mp cu destinaţia de
stradă, respectiv Contractul de Donaţie autentiﬁcat sub nr. 1227/20.09.2013, având ca obiect acest
amplasament cu destinatia de stradă, respectiv referatul nr. 6609/2013 înaintat de biroul de urbanism.
Luînd în considerare proiectul de hotărâre nr.
6610/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţie, mediu şi turism la şedinţa din data de
23.09.2013.
Tinand seama de prevederile Legii nr. 213/1998,
privind proprietatea public si regimul juridic al
acesteia, art. 36, 45, 121 alin. 3, din legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă înscrierea în domeniul privat al
oraşului Huedin, a terenului în suprafaţă de 520

mp , cu destinaţia de stradă, înscris în Cartea Funciară Huedin.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează biroul de urbanism din cadrul
Primăriei Huedin.
Nr.123/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea completarii contractului de
închiriere nr. 5202/2013 art.1, pe lângă comercializare de îngheţată şi comercializare alte produse
alimentare şi nealimentare.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013
Având în vedere cererea nr. 5793/12.08.2013,
înaintată de SC PISA ICE DISTRIBUTION SRL ,
cu sediul în oraşul Huedin, str.Cîmpului nr. 24,
prin care solicită aprobarea completării contractului de închiriere nr. 5202/2013 la obiectul contractului art.1, pe lângă comercializare de îngheţată să comercializeze şi alte produse(alimentare
şi nealimentare), respectiv referatul nr.
5944/2013 înaintat de compartimentul de gospodarie comunala si locativa din cadrul Primăriei
Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.
5953/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
pentru amenajarea teritoriului, urbanism , protecţie, mediu şi turism la şedinţa din data de
23.09.2013.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.c,
alin.5, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă completarea contractului de
închiriere nr. 5202/2013 la obiectul contractului
art.1, pe lângă comercializare de îngheţată să comercializeze şi alte produse alimentare şi nealimentare.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează biroul de urbanism din cadrul
Primăriei Huedin.
Nr.124/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reconﬁrmării reprezentanţilor Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie, respectiv în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Liceul Tehnologic Vladeasa
Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013
Având
în
vedere
adresele
nr.
2455,2464/23.09.2013 înaintate de Liceul Tehnologic,, Vladeasa Huedin,, înregistrate sub nr.
6621, 6622, prin care solicită reconfirmarea reprezentantilor Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic,,

Vladeasa ,, Huedin, respectiv a reprezentanţilor
în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii,
la Liceul Tehnologic ,, Vladeasa,, Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6623/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
de învăţământ, cultură la şedinţa din data de
23.09.2013.
Luând în considerare prevederile Legii nr.
84/1995, Legea Învăţământului republicată, Ordinul M.E.D.C.T nr. 1409/2007, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a C.A din Invăţământul preuniversitar, art.36, alin.2, lit.d,
alin.6, lit.a, pct.1, 4, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă reconﬁrmarea reprezentanţilor
desemnaţi prin H.C.L nr. 138/2012, în Consiliul de
Administraţie la Liceul Tehnologic,, Vladeasa ,,
Huedin d.na Dr. Costin Adriana, dl. Ing. Baican
Marius, dl. Andriescu Mihai şi pentru anul şcolar
2013 – 2014.
Art.2. Se aprobă reconﬁrmarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Liceul Tehnologic,,
Vladeasa ,, Huedin d.na Kozma Szuszanaza şi pentru anul scolar 2013 – 2014.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Liceul Tehnologic Vladeasa
Huedin şi persoanele desemnate.
Nr.125/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 15
Votat la art.1:
pentru d.na dr. Costin Adriana 12 , împotrivă 3
pentru dl. Băican Marius 15
pentru dl. Andriescu Mihai 12, împotrivă 3
Votat la art.2:
pentru dl. Prof. Matiş Horea 9, împotrivă 6
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reconﬁrmării reprezentanţilor Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie , respectiv în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Liceul Teoretic Octavian Goga
Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013
Având în vedere adresele nr. 2107,
2109/25.09.2013 înaintate de Liceul Teoretic,, Octavian Goga,, Huedin,, înregistrate sub nr. 6710,
6711/25.09.2013, prin care solicită reconﬁrmarea
reprezentantilor Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic ,, O. Goga,, Huedin, respectiv a reprezentanţilor în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, la Liceul
Teoretiv ,, O.Goga,, Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6714/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
de invăţământ, cultură la şedinţa din data de
30.09.2013.
Luând în considerare prevederile Legii nr.
84/1995, Legea Învăţământului republicată, Ordinul M.E.D.C.T nr. 1409/2007, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a C.A din Invăţământul preuniversitar, art.36, alin.2, lit.d,
alin.6, lit.a, pct.1, 4, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă reconﬁrmarea reprezentanţilor
Consiliului Local Huedin desemnaţi prin H.C.L nr.
139/2012 în Consiliul de Administraţie la Liceul
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Teoretic ,, O.Goga,, Huedin ( prof. Şaitiş Cristina,
prof. Stingă Mariana, prof. Eger Eniko) şi pentru
anul şcolar 2013 – 2014.
Art.2. Se aprobă reconﬁrmarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Liceul Teoretic ,, O.
Goga Huedin ( dl. Prof. Matiş Horea) şi pentru anul
scolar 2013 – 2014.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin şi persoanele desemnate.
Nr.126/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 15
Votat la art.1:
pentru prof.Şaitiş Cristina 15
pentru prof. Stîngă Mariana 11, împotrivă 4
pentru Eger Eniko 14 , împotrivă 1
Votat la art.2:
pentru Rus Ioan 9, impotriva 5, vot nul 1
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reconﬁrmării reprezentantului Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie , respectiv în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Clubul Copiilor Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013
Având în vedere adresele nr. 571, 572/2013 înaintate de Clubul Copiilor Huedin înregistrate sub
nr. 6640, 6658/24.09.2013, prin care solicită reconﬁrmarea reprezentantilor Consiliului Local
Huedin în Consiliul de Administraţie la Clubul Copiilor Huedin, respectiv a reprezentantului în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, la Clubul
Copiilor Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6648/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
de învăţământ, cultură la şedinţa din data de
24.09.2013.
Luând în considerare prevederile Legii nr.
84/1995, Legea Învăţământului republicată, Ordinul M.E.D.C.T nr. 1409/2007, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a C.A din Invăţământul preuniversitar, art.36, alin.2, lit.d,
alin.6, lit.a, pct.1, 4, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă reconﬁrmarea reprezentantului
desemnat prin H.C.L nr. 141/2012, în Consiliul de
Administraţie la Clubul Copiilor Huedin d.lui Topai Ioan şi pentru anul şcolar 2013 – 2014.
Art.2. Se aprobă reconﬁrmarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Clubul Copiilor Huedin a d.şoarei Andriescu Andreea şi pentru anul
scolar 2013 – 2014.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Clubul Copiilor Huedin şi
persoanele desemnate.
Nr.127/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 15
Votat la art.1:
pentru Topai Ioan 9, împotrivă 6
Votat la art.2 :
pentru Andriescu Andreea 12, nule 3
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reconfirmării reprezentantului Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administraţie, respectiv în Comisia de Evaluare
şi Asigurare a Calităţii la Grădiniţa Prichindeii
Veseli Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013
Având în vedere adresa nr. 431/25.09.2013 înaintată de Grădiniţa,, Prichindeii Veseli,, Huedin înregistrată sub nr. 6716/25.09.2013, prin
care solicită reconfirmarea reprezentantilor
Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie la Gradiniţa ,, Prichindeii Veseli Huedin, respectiv a reprezentantului în Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii, la Grădiniţa ,,
Prichindeii Veseli,, Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6717/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia de învăţământ, cultură la şedinţa din data de
30.09.2013.
Luând în considerare prevederile Legii nr.
84/1995, Legea Învăţământului republicată, Ordinul M.E.D.C.T nr. 1409/2007, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a C.A din
Invăţământul preuniversitar, art.36, alin.2, lit.d,
alin.6, lit.a, pct.1, 4, şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă reconﬁrmarea reprezentantului
desemnat prin H.C.L nr. 140 /2012, în Consiliul de
Administraţie la Grădonita ,, Prichindeii Veseli
Huedin (d.na Gligan Rodica) şi pentru anul şcolar
2013 – 2014.
Art.2. Se aprobă reconﬁrmarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Gtadiniţa,, Prichindeii
Veseli,, Huedin ( d.şoara Neagotă Iulia) şi pentru
anul scolar 2013 – 2014.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Grădiniţa Prichindeii Veseli
Huedin şi persoanele desemnate.
Nr.128/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 15
Votat la art.1
pentru :Cozea Marinela 10 , împotrivă 5
Votat la art.2
pentru: Neagota Iulia 10, impotrivă 5
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reconﬁrmării reprezentantului Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie, respectiv în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Şcoala Postliceală,, Henri
Coandă,, Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013.
Având în vedere adresele nr. 40, 42/27.09.2013
înaintate de Şcoala Postliceala ,, Henri Coandă,, Huedin, inregistrate sub nr. 6804,
6806/27.09.2013, prin care solicită reconfirmarea reprezentantului Consiliului Local Huedin
în Consiliul de Administraţie, respectiv desemnarea unui reprezentant în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Şcoala Postliceală ,,
Henri Coandă,, Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6818/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia

de învăţământ, cultură la şedinţa din data de
30.09.2013.
Luând în considerare prevederile Legii nr.
84/1995, Legea Învăţământului republicată, Ordinul M.E.D.C.T nr. 1409/2007, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a C.A din Invăţământul preuniversitar, art.36, alin.2, lit.d,
alin.6, lit.a, pct.1, 4, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modiﬁcată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Art. 1 Se aprobă reconﬁrmarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administraţie la Şcoala Postliceală ,,Henri Coandă” Huedin şi pentru anul şcolar 2013 – 2014, în
persoana d.lui inv. Tomoş Mircea.
Art.2. Se aprobă desemnarea reprezentantului
Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare
şi Asigurare a Calităţii la la Şcoala Postliceală
,,Henri Coandă” Huedin pentru anul şcolar 2013 –
2014, în persoana d.lui Pavel Cosmin.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Şcoala Postliceală ,, Henri
Coandă,, Huedin şi persoanele desemnate.
Nr.129/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 15
Votat la art. 1
pentru: Tomoş Mircea 12, nule 3
Votat la art.2
pentru Pavel Cosmin 15
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuprinderii în reţeua şcolară
a oraşului Huedin pentru anul 2013 – 2014 a Şcolii
Postliceale,, Henri Coandă,, Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013
Având în vedere adresa nr. 41/2013 înaintată de
Şcoala Postliceală,, Henri Coandă,, Huedin, înregistrată sub nr. 6807/27.09.2013, prin care solicită
cuprinderea în reţeua şcolară locală a Scolii Postliceale ,, Henri Coandă Huedin, şi tinand seama de
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5596/10.10.2011 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei Culturale Umanitare,, Henri Coandă,, Cluj
Napoca pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală,, Henri
Coandă,, Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
6831/2013 înaintat de primar şi avizat de comisia
de învăţământ, cultură la şedinţa din data de
30.09.2013.
Luand în considerare prevederile Legii nr.
1/2001 a Educatiei şi art. 36, alin.1,2, lit.d, alin 6, lit.
a pct.1, şi i art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă cuprinderea în reţeua şcolară a
orasului Huedin pentru anul 2013 – 2014 a Şcolii
Postliceale ,, Henri Coandă,, Huedin.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează conducerea Şcolii Postliceale
,, Henri Coandă,, Huedin.
Nr.130/30.09.2013
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiş Horea Dorin
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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Pneumonia virală şi astmul, interzise
pentru internare din 2014
Specialiştii din Ministerul Sănătăţii au identificat
peste 300 de diagnostice
pentru care ar trebui redusă gradual internarea, printre acestea fiind şi două boli ale aparatului respirator:
pneumonia virală şi astmul
Ministerul Sănătăţii a
lansat în dezbatere publică
proiectul privind pachetul
de bază al serviciilor medicale. Timp de o lună medicii, pacienţii şi toţi cei pe
care îi vizează acest proiect
pot trimite propuneri şi
puncte de vedere cu privire
la acest proiect de act normativ.
În forma în care este prezentat acum, pachetul de
bază vizează atât populaţia
asigurată cât şi cea neasigurată. În proiect, printre
altele, este precizat modul
în care vor fi utilizate resursele prin limitarea internărilor în spitalele de
stat pentru probleme care
pot fi rezolvate în ambulatoriu, în spitalizare de zi
sau chiar acasă cu ajutorul
medicului de familie. Potrivit statisticilor oficiale,
40% din cazurile internate
ar putea fi rezolvate în
acest mod.

gradual internarea, printre
acestea fiind şi două boli ale
aparatului respirator: pneumonia virală şi astmul. Medicii de familie din Cluj
consideră că aceste două
afecţiuni pot fi tratate cu
succes la domiciliu, fără să
mai fie necesară internarea
pacienţilor. „Tendinţa medicinei moderne este de a
externaliza cât mai multe
afecţiuni. Eu, ca medic cu
experienţă de 25 de ani, pot
trata acasă pneumonia virală şi astmul. Această propunere este foarte bună mai
ales dacă ar veni cu fonduri
mai multe pentru medicina
primară. Ar fi însă o surpriză neplăcută dacă ne-am
trezi şi noi şi spitalele că
vom avea bani mai puţini”,
este de părere medicul de
familie Ioan Mureşan.
Pentru tratarea pneumoniei virale şi astmului pacientul va primi tratament
acasă unde va sta până la
vindecare. Medicii de familie spun că au si pacienţi indisciplinaţi care “sar” peste
medicul de familie şi merg
direct la spital, scopul lor
principal fiind acela de a-şi
face şi un set de analize gratuite.

Medicii de familie
susţin externalizarea
unor afecţiuni

În clinicile din Cluj
predomină cazurile grave

Specialiştii din Ministerul Sănătăţii au identificat
peste 300 de diagnostice
pentru care ar trebui redusă

Vasile Mureşan, managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Cluj-Napoca
subliniază că în unitatea pe
care o conduce pneumonia

virală şi astmul sunt tratate
în momentul de faţă în ambulatoriu, exact aşa cum se
propune în proiectul pachetului de bază. “În cazul pacienţilor cu astm bronşic îi
internăm doar pe cei aflaţi
în criză, ceilalţi fiind monitorizaţi în ambulatoriu. La
fel este şi în cazul pneumoniilor virale. Sunt tratate în
ambulatoriu, doar cazurile
grave, cu pacienţi în vârstă
care vin cu complicaţii”,
declară doctorul Vasile
Mureşan.
Medicii clujeni afirmă că
în general în clinicile universitare vin de obicei cazu-

rile grave care într-adevăr
necesită internare. În oraşele din spitalele mici, în
schimb, este posibil să fie
internate şi acele cazuri care pot fi tratate cu succes
acasă sau în ambulatoriu.

Bolnavii cronici,
chemaţi la control
Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii precizează că
cele 300 de diagnostice nu
sunt bătute în cuie deoarece
pentru orice boală care pune
în pericol sănătatea pacientului este posibilă internarea. „Nu există o listă a bolilor pentru care pacienţii nu

se mai pot interna în spitale.
Pentru orice boală, dacă ea
pune în pericol sănătatea pacientului, există opţiunea internării”, subliniază reprezentanţii Ministerului.
În plus, în pachetul de bază este precizat faptul că medicii vor ﬁ stimulaţi să cheme bolnavii cronici la control, pentru a urmări dacă
respectă recomandările privind tratamentul şi pentru a
evalua eﬁcacitatea medicaţiei. De asemenea, este prevăzută evaluarea tratamentelor pentru bolnavii cu suferinţe cronice, mai ales oncologice. Gabriela Dragotă

Protecţia consumatorilor: Oamenii ştiu tot mai multe
despre drepturile lor, sunt tot mai puţine plângeri nefondate
Oamenii încep să ştie tot
mai multe despre drepturile
lor şi există din ce în ce mai puţine plângeri nefondate, raportul între procesele pierdute şi
cele câştigate de ANPC cu consumatori ﬁind unu la cinci, a
spus joi preşedintele ANPC,
Bogdan Nica, la conferinţa
Mediafax Talks about Competition.
Potrivit preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor
(ANPC), s-a vorbit mult despre clauzele abuzive şi „unde
şi-au găsit locul”.
„Este vorba de toţi cei care, în
calitatea lor de persoane ﬁzice
sau juridice, practică un comerţ, furnizează bunuri şi servicii, intervin în relaţii contrac-

tuale între părţi. Şi în acest contract există clauze, unele sunt
vădit abuzive, dar tot trebuie
trecute prin ﬁltrul instanţelor.
Şi vă dau o statistică: 571 la 173,
numărul de procese pe care
ANPC le-a câştigat cu profesionişti care au avut clauze abuzive în contracte şi au fost reclamaţi de consumatori. E un raport de cinci la unu, cât se poate
de avantajos pentru consumator”, a spus Bogdan Nica.
Preşedintele ANPC a adăugat că, odată cu introducerea
unor noi prevederi legislative,
începând cu 1 octombrie, în situaţia în care se constată o clauză abuzivă, aceasta se transpune ulterior la toate contractele de acelaşi tip şi la consumatori care nu au reclamat.

„E un principiu corect, european, care trebuie să ﬁe
avertisment pentru profesionişti atunci cand vor să obţină proﬁt prin clauze abuzive.
Nu se întâmplă ca de mâine
să vină foarte mulţi oameni şi
să reclame cauze care nu sunt

de fapt abuzive. Oamenii încep să ştie din ce în ce mai
multe despre drepturile lor şi
există din ce în ce mai puţine
plângeri nefondate. Să nu ne
aşteptăm ca această lege să
creeze un abuz al reclamanţilor sau falşi reclamanţi”, a

mai spus preşedintele ANPC.
Prevederile legale privind
posibilitatea denunţării clauzelor abuzive din contracte
se aplică din 1 octombrie.
Scrisoarea de intenţie
transmisă de Guvern către
Fondul Monetar Internaţional pentru încheierea unui
nou acord şi prezentată recent de Mediafax prevede că
procesele având pe rol denunţarea clauzelor considerate abuzive din contractele
de prestări servicii, inclusiv
pentru credite bancare, vor ﬁ
judecate doar la nivelul instanţelor superioare sau de o
instanţă specializată unică,
iar judecătorii vor ﬁ „instruiţi” pentru aplicarea „armonizată” a legii.

