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Tinere eleve din Huedin
cu „mâini de aur“

În primul sfârşit de săptămână al toamnei (5 – 7 septembrie 2014),
o delegaţie formatã din trei tinere din Huedin, două eleve de la Liceul
Tehnologic “Vlãdeasa” Huedin (Gavriş Nadia şi Costea Mihaela)
şi o elevă de la Liceul de Arte Plastice “Romulus Ladea” Cluj-Napoca
(Costea Maria – membră a Asociaţiei “Actived 2013” Huedin),
a participat, cu sprijinul Liceului Tehnologic “Vlãdeasa” Huedin,
Consiliului Local şi Primãriei oraşului Huedin
şi Asociaţiei “Actived 2013” Huedin, la cea de-a IX-a ediţie
a Festivalului Naţional “Cocoşul de Hurez”, desfãşurat în localitatea
Horezu, judeţul Vâlcea, în organizarea Clubului Copiilor Horezu
şi Consiliului Local şi Primãriei oraşului Horezu.
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Populaţia va putea
achita taxele cu cardul
Persoanele fizice vor avea posibilitatea să plătească cu
cardul, prin Trezorerie, toate impozitele şi taxele administrate de către Fisc, primării şi alte instituţii publice, comisioanele tranzacţiilor fiind suportate de bugetul de stat, fără
ca acestea să depăşească 0,3% din valoarea tranzacţiei.
„Trezoreria Statului va ﬁ autorizată ca acceptator de
plată cu cardul bancar şi va presta acest serviciu pentru
toate instituţiile publice, astfel încât toţi contribuabilii
persoane ﬁzice care deţin carduri aparţinând unui sistem
de plată ce va accepta autorizarea (Mastercard, VISA sau
altele), să-şi poată achita printr-un punct unic toate impozitele şi taxele administrate de către ANAF, primării şi alte instituţii”, potrivit unei propuneri incluse într-un proiect de ordonanţă de urgenţă al Ministerului Finanţelor
Publice (MFP).
Trezoreria va accepta conectarea la un sistem de
plată numai în anumite condiţii, printre care se stabileşte limitarea comisionului perceput ﬁecărei tranzacţii la 0,3% din valoarea acesteia, neﬁind acceptate comisioane ﬁxe sau alte costuri suplimentare pentru
Trezorerie şi instituţii publice.
„Acest comision este corelat cu proiectul de regulament privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată utilizând cardul care prevede plafonarea
comisioanelor interbancare pentru tranzacţii la 0,2% din
valoarea tranzacţiei pentru cardurile de debit şi 0,3% pentru cele de credit”, se arată într-un comunicat al MFP.
Comisioanele interbancare reprezentând plăţile realizate între băncile acceptante şi băncile emitente pentru
tranzacţiile care presupun utilizarea cardurilor de plată
sunt în prezent de aproximativ 0,5% + 2,50 lei (0,58 euro)
pentru tranzacţiile la bancomate, în care comisionul este
plătit de banca emitentă băncii acceptante (proprietara
ATM-ului), şi 1% (standard), 1,5% (e-commerce) şi 0,7%
(petrol) pentru tranzacţiile la terminalele de plată (POS),
în care comisionul este plătit de banca acceptantă băncii
emitente. Aceste comisioane, în cazul sumelor achitate
către comercianţi, sunt recuperate de către băncile acceptante de la beneﬁciarii sumelor.
Totodată, nu se acceptă alte costuri sau comisioane,
inclusiv licenţe, mentenanţe sau îmbunătăţiri ale sistemelor solicitate de către emitenţii cardurilor sau sistemele de plăţi. În plus, operatorii sistemelor de plăţi
trebuie să accepte realizarea unor acţiuni de promovare şi educare, anuale, a contribuabililor pentru a utiliza
plăţile electronice.
Furnizarea serviciilor de acceptare de plăţi la nivelul
instituţiilor publice se poate realiza şi direct prin intermediul Trezoreriei Statului, fără conectarea sau deﬁnirea
instituţiilor publice ca şi comercianţi şi fără solicitarea de
comisioane sau alte costuri de către emitenţii cardurilor
sau sistemele de plăţi pentru Trezoreria Statului şi instituţii publice.
Faţă de condiţiile speciﬁcate, pot apărea condiţii suplimentare ulterior conectării Trezoreriei la un sistem de
plată, pe care acesta trebuie să le accepte în maxim trei
luni de la aprobarea lor, altfel procesarea cardurilor de plată aferente sistemului respectiv va ﬁ sistată.
Plata comisioanelor aferente tranzacţiilor, suportate
de la bugetul de stat, se va realiza prin debitarea directă şi/
sau prin emiterea de facturi la termenele stabilite de sistemele de plată.
În prezent, contribuabilii îşi pot achita taxele şi impozitele în numerar la casierii, prin virament bancar sau mandat poştal.

Hotărârile Consiliului Local Huedin din septembrie 2014, în paginile 2-3, 6-7

2 monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin

SEPTEMBRIE

2014

Hotărârile Consiliului Local Huedin

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe trim.IV 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având în vedere adresa nr. 40286/2790/2014
a D.GRFP Cluj înregistrată sub nr.
6890/11.09.2014 pentru suplimentarea prevederilor privind hotărârile judecătoreşti pe
trim.IV 2014, cu suma de 36.000 lei, prevederile art.49, alin5, 7 din legea nr. 273/2006 Legea Finanţelor Publice locale, actualizată cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv referatul nr. 7147/19.09.2014 înaintat
de Direcţia economică din cadrul Primăriei
Huedin prin care solicită aprobarea rectificării bugetului local cu suma de 36.000 lei.
Tinand seama de proiectul de hotărâre nr.
7155/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activitati economico – financiare la şedinţa din data de 25.09.2014.
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,
modificată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local
pe trim.IV 2014, cu suma de 36.000 lei astfel:
VENITURI................................................36.000 lei
Cap. 11.02.02. Sume defalcate din TVA pentru
ﬁnanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ........................................36.000 lei
CHELTUIELI: ..........................................36.000 lei
Cap. 65.02/10.01 Invăţământ/ Cheltuieli de
personal ..........................................................36.000 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Direcţia Economică
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 127/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
ing. Dongolo Csaba

14
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile
publice de întreţinere a curăţeniei pe spaţiile
publice din Oraşul Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având în vedere adresa nr. 631/18.09.2014
înaintată de SC Crişul Huedin SA, înregistrată
sub nr. 7203/23.09.2014, prin care solicită
aprobarea tarifelor pentru serviciile publice
de întreţinere a curăţeniei pe spaţiile publice
şi luand in considerare referatul nr.

7209/23.09.2014 înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7223/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico – financiare, la şedinţa din data de 25.09.2014.
Luând în considerare prevederile art. 36,
alin. 2, lit.a, alin.3, lit. c,d, alin.6, lit.a pct. 14 si
art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea
286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă tarifele pentru serviciile
publice de întreţinere a curăţeniei pe spaţiile
publice din Oraşul Huedin conform calculaţiei
de preţ anexată la prezenta hotărâre, astfel:
- maturat manual stradal, alei, trotuare, zone verzi 26.13 lei/1000 mp
- întreţinerea curăţeniei în parcuri, spaţii
verzi, alei, trotuare 14.43 lei/1000 mp
- curăţirea manuală a şanţurilor şi rigolelor
3.69 lei/m
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează SC Crisul Huedin
SA şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei
Oraşului Huedin.
Nr. 128/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
ing. Dongolo Csaba

Consiliile Locale a costurilor de sterilizare a
câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune,
aflaţi pe raza unităţii administrativ – teritoriale.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr.
7302/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico- financiare
la şedinta din data de 25.09.2014.
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,
modificată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei
din bugetul local al Oraşului Huedin, pentru
Campania de sterilizare şi microcipare înregistrată pentru câinii cu şi fără stăpân, pe perioada septembrie 2014 – septembrie 2015.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Direcţia Economică
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 129/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
ing. Dongolo Csaba

14
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

14
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumei de 50.000
lei din bugetul local al orasului Huedin, pentru
Campania de sterilizare şi microcipare înregistrată pentru câinii cu şi fără stăpân, pe perioada septembrie 2014 – septembrie 2015.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având în vedere necesitatea gestionării
conform prevederilor legale a activităţii de
sterilizare şi microcipare a câinilor de pe raza
oraşului Huedin, în vederea reducerii efectivelor acestora.
Tinând seama de Nota justificativă nr.
7231/23.09.2014 înaintată de Compartimentul Achiziţii Publice al UAT Oras Huedin, privind aprobarea alocării sumei de 50.000 lei reprezentand contributia UAT oraş Huedin, în
vederea sterilizării şi microcipării a 400 bucaţi câini la nivelul oraşului Huedin, respectiv
referatul nr. 7301/2014 înaintat de Directia
economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Având în vedere OUG nr. 155/2001 modificată şi completată prin Legea nr. 258/2013, a
Normelor Metodologice aprobate prin H.G nr.
1059/2013, art. 41 – se prevede posibilitatea
subvenţionării totale sau parţiale de către

privind aprobarea stabilirii îndemnizaţiei
în cuantum de 100 lei/lună, pentru fiecare
membru din cadrul Consiliului de Administraţie al SC Transim SA Huedin.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având
în
vedere
referatul
nr.
7305/25.09.2014 înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin, privind
stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului
de Administratie al SC Transim SA Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr.
7306/2014 inaintat de primar si avizat de comisia pentru activitati economico – financiare la sedinta din data de 25.09.2014.
Luînd în considerare prevederile Statutului
SC Transim SA Huedin, art. 110, 111, alin.2,
lit.b, art.115, alin.2, art.121, 130, 132, 159 din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, art. 2. pct.2 lit.b, pct.3, lit.b, art.3.pct.2,
lit.a,b, c, art. 25, art.27, alin.1, art.28, art.29,
alin.1,2,3,6,7, 8 art. 30, 34,35, 36, 37, 60, din
OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art. 36, alin.1,
2, lit. a, alin.3, lit.c, respectiv art.45 din Legea
nr. 215/2001 republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă stabilirea îndemnizaţiei în
cuantum de 100 lei/lună pentru fiecare membru din cadrul Consiliului de Administraţie al
SC Transim SA Huedin.
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Direcţia Economică
din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 130/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionarii unor cantităţi de rumeguş şi deşeuri din lemn de către
SC Transim SA Huedin, în vederea livrării de
agent termic pentru sezonul de iarnă 2014 –
2015.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având în vedere adresa înregistrată sub nr.
7298/2014 a SC Transim SA Huedin, prin care
solicită aprobarea achiziţionării unor cantităţi de rumeguş destinate producerii de agent
termic, respectiv hotărârea nr. 3/02.09.2014 al
Consiliului de Administratie al SC Transim
SA Huedin, respectiv referatul nr. 7299/2014
înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr.
7300/2014 inaintat de primar si avizat de comisia pentru activitati economico – financiare la sedinta din data de 25.09.2014.
Luînd în considerare prevederile Statutului
SC Transim SA Huedin, art. 110, 111, alin.2,
lit.b, art.115, alin.2, art.121, 130, 132, 159 din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, art. 2. pct.2 lit.b, pct.3, lit.b, art.3.pct.2,
lit.a,b, c, art. 25, art.27, alin.1, art.28, art.29,
alin.1,2,3,6,7, 8 art. 30, 34,35, 36, 60, din OUG
nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, art. 36, alin.1, 2, lit. a,
alin.3, lit.c, respectiv art.45 din Legea nr.
215/2001 republicată.

solicită închirierea spatiului situat la demisolul Cladirii Primariei Orasului Huedin in suprafata totala de 49,57 mp., compus din 1 încăpere folosită ca spaţiu comercial şi spatiile
adiacente spatiului comercial compuse dintr-un hol, şi un grup social, în vederea efectuării de activităţi de alimentaţie publică ( restaurante, bufet expres).
Luand in considerare proiectul de hotarer
nr. 7249/2014 inaintat de primar si avizat de
comisia Comisia de Administraţie Publică, juridică, de disciplină, muncă şi protecţie socială la sedinta din data de 25.09.2014.
Tinând seama de referatul nr. 7232/24.09.2014
înaintat de compartimentul de gospodărie comunala şi locativă din cadrul primăriei Huedin
prin care solicită analizarea cererii şi a dispune
cu privire la aprobarea închirierii în condiţiile
legii acest spaţiu, a Caietului de sarcini şi a modelului Contractului cadru de închiriere.
Luând în considerare prevederile art 36,
alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi
art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art.
45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii, a spaţiului situat la demisolul Cladirii Primăriei Oraşului Huedin, str. Horea nr. 1, în suprafaţă totală de 49,57 mp., spaţiu compus
dintr-o încăpere folosită ca spaţiu comercial
şi spaţiile adiacente compuse dintr-un hol şi
un grup social, în vederea efectuării de activităţi de alimentaţie publică ( restaurante, bufet
expres) astfel:
– spaţiu folosit în exclusivitate în suprafaţă
de 33,80 mp., compus dintr-o încăpere, pentru
efectuarea de activităţi comerciale respectiv
activităţi de alimentaţie publică (restaurante,
bufet expres);
– spaţiul adiacent spaţiului comercial în suprafaţă de 15,77 mp., folosit în comun, compus
din:
- hol în suprafaţă de 9,88 mp.;
- grupul social în suprafaţă de 5,89 mp;
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru
organizarea licitaţiei privind închirierea spaţiilor solicitate la art.1, cf. anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de
închiriere a spaţiilor prevăzute la art.1 cf. anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează biroul de gospodarie
comunala si locativa din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă achiziţionarea unor cantităţi de rumeguş şi deşeuri din lemn de către
SC Transim SA Huedin, în vederea livrării de
agent termic pentru sezonul de iarnă 2014 –
2015.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează SC Transim SA si Nr. 132/30.09.2014
15
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Ora- Consilieri total:
Consilieri
prezenţi:
şului Huedin.
Nr. 131/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
ing. Dongolo Csaba

14

Consilieri absenţi: 1
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
ing. Dongolo Csaba

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile
legii, a spaţiului situat la demisolul Cladirii
Primăriei Oraşului Huedin, str. Horea nr. 1, în
suprafaţă totală de 49,57 mp
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având în vedere cererea nr. 7216 din
23.09.2014, depusă de SC LIXADO SRL, cu sediul în loc. Săcuieu, nr. 179, jud. Cluj, prin care

14
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformarii postului de
îngrijitoare de curăţenie, în post de infirmieră
din cadrul Secţiei de Pediatrie şi scoaterea
postului la concurs, respectiv scoaterea la
concurs a postului de îngrijitoare de curăţenie
din cadrul Secţiei de Medicină Internă, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Ţinând seama de adresa nr. 3880/22.09.2014,
înregistrată sub nr. 7160/22.09.2014, a Spitalului Orăşenesc Huedin, prin care solicită

transformarea şi scoaterea la concurs a unor
posturi vacante şi temporar vacante, având în
vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 10 din 19.09.2014, respectiv referatul nr.
7161/22.09.2014 înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.
7179/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de sănătate, tineret la şedinta din data
de 25.09.2014.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind
Unităţile Sanitare Publice pentru care se
transferă Managenentul Asistentei Medicale,
art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru
aprobarea Protocolului de predare – preluare
în vederea transferului Managementului Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice ,
art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii modificată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit.
b din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
Autorităţile Administraţiei Publice Locale,
Ordinul MS 232/2011, Ordinul MS 272/2011,
art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă transformarea postului de îngrijitoare de curăţenie, în post de infirmieră din
cadrul Secţiei de Pediatrie şi scoaterea postului
la concurs pe perioadă nedeterminată(poziţia
103 din Statul de Funcţii).
Art.2. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de îngrijitoare de curăţenie din cadrul
Secţiei de Medicină Internă pe perioadă nedeterminată( poziţia 35 din Statul de Funcţii).
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc
Huedin.
Nr. 133/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
ing. Dongolo Csaba

14
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinantarii obiectivelor
de investiţii de către Consiliul Local Huedin
în baza OUG nr. 48/2010, propuse a se realiza
în perioada 2015 – 2018 in cadrul Spitalului
Orasenesc Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având în vedere necesitatea eficientizării
serviciilor de asistenţă medicală prin prisma
procesului de descentralizare şi accelerarea
procesului de reformă în domeniul sanitar.
Ţinând seama de adresa Spitalului Orasenesc Huedin nr. 3690/2014 înregistrată la Primăria oraşului Huedin sub nr. 6807/09.09.2014,
prin care solicită aprobarea cofinanţării pentru obiectivele de investiţii, în baza prevederilor art.190+5 din OUG nr. 48/2010, de către
Consiliul Local Huedin pe perioada 2015 –
2018, în cadrul Spitalullui Orasenesc Huedin,
respectiv referatul nr. 7221/23.09.2014 înaintat de Direcţia economică din cadrul Primăriei oraşului Huedin.
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.
7222/2014 inaintat de primar si avizat de comisia pentru activitati economico- financiare
la sedinta din data de 25.09.2014.

Continuarea în pagina 6
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Cercetătorii clujeni au realizat o aplicaţie
care recunoaşte pietonii în trafic
Aplicaţii pentru telefoane
mobile şi tablete prin care vor
ﬁ detectaţi pietonii în traﬁc şi
ceaţa, având ca scop prevenirea accidentelor rutiere, sunt
dezvoltate de cercetătorii de
la Universitatea Tehnică din
Cluj, în cadrul unui proiect
european, primele rezultate
ﬁind aşteptate în 2015.
Mihai Negru, cercetător la
Universitatea
Tehnică
Cluj-Napoca (UTC-N), a declarat că proiectul COMOSEF are
o valoare de 1,5 milioane de lei
şi se desfăşoară pe mai multe
componente, de la recunoaşterea pietonilor în traﬁc până la
detectarea ceţii, transmite corespondentul Mediafax.
„Proiectul COMOSEF este
unul cu ﬁnanţare europeană de
1,5 milioane de lei şi urmăreşte
dezvoltarea unor aplicaţii de
asistare a conducerii pe dispozitive mobile – telefoane sau
tablete, şi de recunoaştere a pietonilor din imagini infraroşii.
Pe dispozitivele mobile avem
alte două componente, una care se referă la detecţia pietonilor în scene de traﬁc, mai ales
urban, a doua ﬁind de detecţie a
ceţii din imagini, pentru a-l informa pe şofer care este distanţa de vizibilitate până la maşina
din faţă şi a adapta viteza la
condiţiile de traﬁc, şi reconstrucţia imaginii. Toate aceste
aplicaţii au scopul ﬁnal de prevenire a accidentelor rutiere”, a
spus Negru.

Potrivit acestuia, algoritmul de detecţie a ceţii a fost
portat deja pe tablete şi se aﬂă
în faza de testare.
“Dacă aplicaţia va ﬁ la liber
pentru public, se va putea descărca pe tableta aﬂată în maşină într-un suport ﬁx şi va
furniza informaţii despre distanţa de vizibilitate şi despre
viteza de deplasare. Acum ne
interesează, mai mult, partea
ştiinţiﬁcă”, a explicat cercetătorul de la UTC-N.
O altă aplicaţie are ca scop
detecţia pietonilor cu ajutorul
unor camere cu infraroşu care
este direct proporţională cu
căldura emisă de aceştia.

„Camera se montează în exteriorul maşinii şi poate detecta un pieton aﬂat la circa
50 de metri de maşină. E utilă
aplicaţia când afară e ceaţă iar
farurile nu surprind conturul
pietonului, apoi când e noapte, plouă sau ninge. Camera se
poate lega la display-ul maşinii şi detectează pietonul pe
care şoferul nu l-ar vedea altfel şi ar putea să îl accidenteze. Se poate calcula care este
distanţa pietonului faţă de
maşină, acesta ﬁind încadrat
într-un dreptughi galben, iar
sistemul va putea emite un
avertisment sonor pentru şofer şi îl va încadra pe pieton în

dreptunghi roşu, dacă este pericol”, a aﬁrmat un alt cercetător al UTC-N, Raluca Brehar.
Aplicaţia şi-a propus sincronizarea şi suprapunerea imaginilor cu infraroşu cu imaginile
luate de un sistem de stereo-viziune, cu două camere, care
poate îmbunătăţi performanţa
unui sistem de condus.
„Se aduce o performanţă
mult mai crescută decât o au
acum aplicaţiile luate separat.
Când e cald afară, detectarea
pietonilor cu infraroşu nu mai
are performanţe bune, dar
aceştia pot ﬁ identiﬁcaţi cu
sistemul de stereo-viziune”, a
menţionat Brehar.

Echipa UTCN dezvoltă şi o
aplicaţie de detecţie a pietonilor în traﬁc cu ajutorul camerei unei tablete sau a unui
smartphone, dispozitive montate pe parbrizul maşinii.
„Trebuie găsită o soluţie
de detecţie în timp real. Am
reuşit să implementăm o
abordare care merge rapid şi
pe tabletă cu 15 cadre pe secundă. Încercăm îmbunătăţirea timpilor de execuţie şi
acurateţea, pentru a detecta
cât mai mulţi pietoni în situaţii cât mai diﬁcile. Pot apărea şi cazuri de pietoni acoperiţi pe jumătate, care sunt
un potenţial pericol, şi care
stau după maşini parcate,
gata să traverseze strada. Un
alt caz este identiﬁcarea pietonilor în condiţii diﬁcile de
iluminare, care ţin de poziţia
soarelui”, a aﬁrmat Arthur
Costea, de asemenea cercetător la Universitatea Tehnică din Cluj.
Aplicaţia va avea şi rolul
detecţiei pietonilor aﬂaţi în
faţa unei maşini, iar dacă
acesta reprezintă un potenţial
pericol se poate emite o avertizare sonoră pentru şofer.
Toate aplicaţiile cercetătorilor de la Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca
privind conducerea asistată
vor ﬁ ﬁnalizate în 2015 şi ar
putea ﬁ folosite de şoferii care dispun de o tabletă sau un
smartphone.

Candidaturile la prezidenţiale au rămas definitive
Candidaturile şi semnele
electorale ale celor 14 politicieni înscrişi în alegerile
prezidenţiale rămân deﬁnitive începând de ieri.
Potrivit legislaţiei, în cel
mult 24 de ore de la expirarea
termenului de soluţionare a
contestaţiilor de către Curtea
Constituţională a României
(CCR), 27 septembrie, candidaturile rămân deﬁnitive.
De asemenea, în 48 de ore
de la rămânerea deﬁnitivă a
candidaturilor, cel mai târziu la data de 30 septembrie,
Biroul Electoral Central stabileşte prin tragere la sorţi
ordinea de înscriere a candidaţilor şi semnelor electorale pe buletinul de vot.
Hotărârile CCR sunt deﬁnitive şi se comunică BEC.
Argumentaţiile reţinute în
motivarea soluţiilor pronunţate de plenul CCR vor ﬁ
prezentate în cuprinsul hotărârilor, care se vor publica

în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
Toate contestaţiile dezbătute de CCR începând de duminica trecută până vineri
au fost respinse.

Ciine sunt cei 14?
În cursa electorală pentru
Cotroceni vor intra Victor
Ponta, din partea Alianţei
PSD-PC-UNPR, Klaus Iohannis (Alianţa Creştin-Liberală), Elena Udrea (Partidul
Mişcarea Populară), Kelemen
Hunor (Uniunea Democrată
Maghiară din România), Dan
Diaconescu (Partidul Poporului — Dan Diaconescu),
Constantin Rotaru (Partidul
Alianţa Socialistă), Corneliu
Vadim Tudor (Partidul România Mare), William Brânză
(Partidul Ecologist Român),
Mirel Mircea Amariţei (Prodemo) şi Szilagyi Zsolt, din
partea Partidului Popular
Maghiar din Transilvania.

Călin Popescu Tăriceanu

Elena Udrea

Teodor Meleşcanu

Klaus-Werner Iohannis

De asemenea, vizează
funcţia de şef al statului şi
patru independenţi: Teodor
Meleşcanu, Călin Popescu-Tăriceanu, Monica Ma-

Monica Luisa Macovei

Victor Viorel Ponta

covei şi Gheorghe Funar.
Au drept de vot la primul
tur al alegerilor prezidenţiale, 2 noiembrie, 18.313.698
de cetăţeni români, iar

Gheorghe Funar

Corneliu Vadim Tudor

18.321.512 pe 16 noiembrie,
la turul al doilea, potrivit ultimelor date furnizate de
Autoritatea Electorală Permanentă.

25 SEPTEMBRIE 2014

monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin 5

Tinere eleve din Huedin
cu „mâini de aur“
În primul sfârşit de săptămână al toamnei (5 – 7 septembrie 2014), o delegaţie
formatã din trei tinere din Huedin, două eleve de la Liceul
Tehnologic “Vlãdeasa” Huedin (Gavriş Nadia şi Costea
Mihaela) şi o elevă de la Liceul
de Arte Plastice “Romulus Ladea” Cluj-Napoca (Costea Maria – membră a Asociaţiei “Actived 2013” Huedin), a participat, cu sprijinul Liceului Tehnologic “Vlãdeasa” Huedin,
Consiliului Local şi Primãriei
oraşului Huedin şi Asociaţiei
“Actived 2013” Huedin, la cea
de-a IX-a ediţie a Festivalului
Naţional “Cocoşul de Hurez”,
desfãşurat în localitatea Horezu, judeţul Vâlcea, în organizarea Clubului Copiilor Horezu
şi Consiliului Local şi
Primãriei oraşului Horezu.
Localitate vestitã pe harta
meşteşugurilor populare româneşti, înspecial datoritã
ceramicii, Horezu a reprezentat pentru elevele noastre locul unde ele au obţinut rezultate remarcabile: Locul I. Astfel, Nadia Gavriş (coordonator înv. Elvira Gavriş) a obţinut acest premiu, la secţiunea
“Cusãturi” (categoria de vârstă 12-15 ani); Mihaela Costea
(coordonator prof. Luminiţa
Spãtaru), la secţiunea “Icoane
pictate pe lemn” (categoria de
vârstă 12-15 ani); Maria Costea (coordonator prof. Cristi-

an Porumb), la secţiunea
“Icoane pictate pe lemn” (categoria de vârstă 16-19 ani).

Pe lângã festivalul propriu-zis, elevele au participat şi la parada portului po-

pular organizatã cu ocazia
Zilelor oraşului Horezu.
Premierea lor ﬁind făcută de

primarul oraşului Horezu pe
scena amplasată în centrul
oraşului în cadrul unui frumos spectacol folcloric. Trebuie menţionat faptul cã
aceastã deplasare nu a constat doar din participarea la
festival şi Zilele oraşului,
elevele vizitând pe drumul
spre Horezu, Castelul Huniazilor de la Hunedoara,
Mãnãstirea Prislop (mormântul părintelui Arsenie
Boca), localitatea Haţeg,
Peştera Bolii (lângă Petroşani), Mănăstirea Lainici şi
municipiul Tg.Jiu (operele
marelui sculptor Constantin
Brâncuşi: “Masa tăcerii”,
“Poarta sărutului” şi “Coloana fără sfârşit” şi Casa memorială Ecaterina Teodoroiu) iar la întoarcere, Peştera
Polovragi, Mănăstirea Polovragi, staţiunea Rânca şi Lacul Oaşa şi au admirat frumoasele peisaje oferite de
Transalpina.
Experienţã şi premii,
amintiri de neuitat, prietenii
cu tinerii de aceeaşi vârstă
sunt câteva din “câştigurile”
cu care s-au întors participantele din Huedin de la
acest minunat festival al artei populare pentru copii.
Felicitări lor, celor care le-au
coordonat activitatea, dar şi
acelora care au facilitat participarea lor!
prof. Gheorghe Sobec

6 monitorul judeţului cluj – ZIARUL POPULAR – ediţie de Huedin

SEPTEMBRIE

2014

Urmare din pagina 3

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind
Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1,
anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de predare – preluare în vederea transferului Managementului Asistentei
Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art.
174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii modificată
prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b din
O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de
Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile
Administraţiei Publice Locale, Ordinul M.S nr.
916/2006, 1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2,
lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă cofinantarea obiectivelor
de investiţii de către Consiliul Local Huedin
în baza OUG nr. 48/2010, propuse a se realiza
în perioada 2015 – 2018 de către Spitalul Orăşenesc Huedin, conform anexei la prezenta
hotărâre, astfel:
Nr. crt Obiective
Contribuţia UAT
Anul 2015
Anul 2016
Anul 2017
Anul 2018
1 Fonduri pentru reparaţii capitale, 3,00%,
0, 54900, 75540, 35430
2 Fonduri pentru expertize, proiectare, 5,00%
52250, 0, 0, 0
3 Fonduri pentru dotări independente– aparatură medicala, 5,00%, 23900, 6750, 8750, 600
TOTAL, 76150, 61740, 84290, 36030
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc
Huedin şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 134/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
ing. Dongolo Csaba

14
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

munala şi locativă din cadrul primăriei Huedin
prin care solicită analizarea cererii şi a dispune
cu privire la aprobarea închirierii în condiţiile
legii a acestor spaţii, a Caietului de sarcini şi a
modelului Contractului cadru de închiriere.
Luând în considerare prevederile art 36,
alin.1,2, lit. c, d, , alin 5 lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi
art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art.
45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii, a două spaţii situate în incinta Policlinicii
Huedin ( P.ţa Victoriei nr. 6 – 8 ),etajul I, corp
A, aripa de Vest, 6-8, Huedin, jud Cluj, în suprafaţă totală de 53,22 mp., compuse din:
- o încăpere în suprafaţă de 23,22 mp evidenţiată pe schiţa etajului I corp A la poziţia
126, încăpere care va fi folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical.
- spaţiu adiacent cabinetului medical în suprafaţă totală de 29,95 mp., spaţiu compus din
hol de acces, sala de aşteptare, spaţiu pentru
colectarea deşeurilor periculoase şi depozitarea materialelor de curăţenie şi acees la grupul social, din care suprafaţa de 17,28 mp spaţiu adiacent va fi folosit în exclusivitate şi suprafaţa de 12,67 mp. spaţiu adiacent va fi folosit în comun.
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru
organizarea licitaţiei privind închirierea spaţiilor solicitate la art.1, cf. Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Se aprobă conţinutul Contactului de
închiriere a spaţiilor prevăzute la art.1 cf. anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează biroul de gospodarie
comunala si locativa din cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
Nr. 135/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru:
14
Preşedinte de şedinţă,
ing. Dongolo Csaba

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii în condiţiile
legii, a două spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin ( P.ţa Victoriei nr. 6 – 8, în suprafaţă totală de 53,22 mp.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având în vedere cererea nr. 7142 din
19.09.2014 depusa de dl. Fărcaş Cătălin cu domiciliul în oraşul Huedin, str. Bradului , Bl.
D2, ap.6, Jud. Cluj, prin care solicită aprobarea
închirierii în condiţiile legii, a două spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin, etajul I,
corp A, aripa de Vest, str. P-ta. Victoriei, nr.
6-8, Huedin, jud Cluj, în suprafaţă totală de
53,22 mp., compuse din:
- o încăpere în suprafaţă de 23,22 mp evidenţiată pe schiţa etajului I corp A la poziţia
126, încăpere care va fi folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical.
- spaţiu adiacent cabinetului medical în suprafaţă totală de 29,95 mp., spaţiu compus din
hol de acces, sala de aşteptare, spaţiu pentru colectarea deşeurilor periculoase şi depozitarea
materialelor de curăţenie şi acees la grupul social, din care suprafaţa de 17,28 mp spaţiu adiacent va fi folosit în exclusivitate şi suprafaţa de
12,67 mp. spaţiu adiacent va fi folosit în comun.
Tinând seama de referatul nr. 7144/19.09.2014
înaintat de compartimentul de gospodărie co-

14
Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuprinderii în reţeua şcolară a Oraşului Huedin, pentru anul şcolar
2014 – 2015, a Şcolii Postliceale ,, Henri Coandă,,
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având în vedere adresa nr. 100/2014 înaintată de Şcoala Postliceală,, Henri Coandă,, Huedin, înregistrată sub nr. 7016/17.09.2014, 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, respectiv referatul nr.
7183/22.09.2014 inaintat de directia economică din cadrul Primăriei oraşului Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotărâre nr.
7184/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de învăţământ, cultura la şedinţa din data de 25.09.2014.
Luand în considerare prevederile Legii nr.
1/2001 Legea a Educaţiei 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 Oraşului Huedin, pentru anul şcolar 2014
– 2015, a Şcolii Postliceale ,, Henri Coandă,, .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Şcoala Postliceală
,,Henri Coandă,, Huedin.
Nr. 136/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenţi: 1
Votat pentru: 14
Preşedinte de şedinţă,
ing. Dongolo Csaba

Contrasemnează
Secretar,
Cozea Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administraţie, respectiv în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Liceul Teoretic O.
Goga Huedin, pentru anul şcolar 2014 – 2015.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având în vedere adresele nr. 1950,1952/
19.09.2014 înaintate de Liceul Teoretic,, Octavian
Goga,, Huedin,, înregistrate sub nr. 7100,
7102/19.09.2014, 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 si tinand seama
de referatul nr.7181/2014 inaintat de directia
economica din cadrul Primăriei Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotarare
nr.7182/2014 inaintat de primar si avizat de
comisia invatamant, cultura la sedinta din data de 25.09.2014.
Luand in considerare prevederile Legii nr.
1/2011 s Educatiei Nationale, ordinul nr.
419/2014 a Ministerului Educatiei Nationale,
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare a CA din învăţămâmtul
preuniversitar, art.36, alin.2, lit.d, , alin.6, lit.a,
pct.1, 4, si art.45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administraţie la Liceul Teoretic ,, O.Goga,,
Huedin pentru anul şcolar 2014 – 2015 astfel:
–
prof. Şaitiş Cristina
–
prof. Stîngă Mariana
–
prof.Eger Eniko
Art.2. Se aprobă desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Liceul Teoretic ,, O. Goga Huedin, pentru anul şcolar
2014 – 2015 a d.lui prof. Rus Ioan.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Liceul Teoretiv,, Octavian Goga,, Huedin.
Nr. 137/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
13
Consilieri absenţi:
2
Votat la art. 1 pentru prof. Stîngă Mariana
11, împotrivă 2
pentru prof. Şaitiş Cristina 11, impotriva 2
pentru prof. Eger Eniko 9, impotriva 4
Votat la art.2: pentru prof Rus Ioan
13
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea desemnarii reprezentanţilor Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administraţie la Liceul Tehnologic,, Vladeasa
,, Huedin, respectiv desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii, pentru anul
şcolar 2014 – 2015.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având în vedere adresa nr. 2487/23.09.2014
înaintata de Liceul Tehnologic ,,Vladeasa Huedin,, înregistrata sub nr. 7213/23.09.2014, prin
care solicită desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic,, Vladeasa ,, Huedin, respectiv a reprezentantului în Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii, la Liceul Tehnologic ,, Vladeasa,, Huedin, respectiv referatul
nr. 7214/23.09.2014 înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotărâre nr.
7215/2014 înaintat de primar şi avizat de comisia de învăţământ, cultură la şedinta din data de 25.09.2014.
Luând în considerare prevederile Legii nr.
1/2011 s Educatiei Nationale, ordinul nr.
419/2014 a Ministerului Educatiei Nationale,
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare a CA din învăţămâmtul
preuniversitar, art.36, alin.2, lit.d, , alin.6, lit.a,
pct.1, 4, si art.45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administraţie la Liceul Tehnologic,, Vladeasa ,,
Huedin, pentru anul şcolar 2014 – 2015 astfel:
–
Andriescu Mihai
–
Gligan Rodica
–
Traica Nicolae
Art.2. Se aprobă desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Liceul Tehnologic,, Vladeasa ,, Huedin, pentru anul şcolar 2014 – 2015 în persoana d.nei Edveş Laura.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Liceul Tehnologic,,
Vladeasa Huedin,, .
Nr. 138/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
13
Consilieri absenţi:
2
Votat la art. 1 pentru Andriescu Mihai 11,
împotrivă 2
pentru Gligan Rodica 11, împotrivă 2
pentru Traica Nicolae 12, împotrivă 1
Votat la art.2: pentru Edeş Laura
11,
împotrivă 1
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea desemnarii reprezentantului Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie la Gradinita cu PP ,, Prichindeii Veseli” Huedin şi pentru anul şcolar 2014 – 2015.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având în vedere adresa nr. 358/2014 înaintata de Gradinita cu PP Prichindeii Veseli Huedin, inregistrata sub nr. 7036/17.09.2014,
prin care solicită nominalizarea reprezentan-
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tului Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administraţie,
respectiv
referatul
nr.
7311/2014 inaitat de directia economică din
cadrul Primăriei Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr.
7312/2014 inaintat de primar si avizat de comisia de invatamant, cultura la sedinta din data de 25.09.2014.
Luând în considerare prevederile Legii nr.
1/2011 s Educatiei Nationale, ordinul nr.
419/2014 a Ministerului Educatiei Nationale,
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare a CA din învăţămâmtul
preuniversitar, art.36, alin.2, lit.d, , alin.6, lit.a,
pct.1, 4, si art.45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administraţie la Gradinita cu PP ,, Prichindeii
Veseli” Huedin şi pentru anul şcolar 2014 –
2015, in persoana d.şoarei inv. Cozea Marinela.
Art.2 Se aprobă desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Gradinita
cu PP ,, Prichindeii Veseli” Huedin şi pentru
anul şcolar 2014 – 2015, în persoana d.şoarei
inv. Neagota Iulia..
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Gradinita cu PP ,,
Prichindeii Veseli” Huedin.
Nr. 139/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
13
Consilieri absenţi: 2
Votat la art. 1 pentru Cozea Marinela 12
Votat la ar.2: pentru Neagota Iulia 12,impotiva 1
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea desemnarii reprezentantului Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administraţie la Clubul Copiilor Huedin, respectiv desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare si
Asigurare a Calităţii, pentru anul şcolar 2014
– 2015.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014
Având în vedere adresele nr. 93, 94 din
24.09.2014 înaintate de Clubul Copiilor Huedin înregistrate sub nr. 7262, 7263/24.09.2014,
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.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr.
7272/2014 inaintat de primar si avizat de comisia de invatamant, cultura la sedinta din data de 25.09.2014.
Luând în considerare prevederile Legii nr.
1/2011 s Educatiei Nationale, ordinul nr.
419/2014 a Ministerului Educatiei Nationale,
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare a CA din învăţămâmtul
preuniversitar, art.36, alin.2, lit.d, , alin.6, lit.a,
pct.1, 4, si art.45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Consiliul de

Administraţie la Clubul Copiilor Huedin pentru anul şcolar 2014 – 2015, in persoana d.lui
prof. Matiş Horea.
Art.2. Se aprobă desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Clubul Copiilor Huedin pentru anul şcolar 2014 – 2015,
în persoana d.şoarei prof. Andriescu Andreea..
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Clubul Copiilor Huedin.
Nr. 140/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
13
Consilieri absenţi: 2
Votat la art. 1 pentru dl. Prof. Matiş Horea
9, voturi nule 1
Votat la ar.2: pentru d.şoara prof. Andriescu Andeea 13
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administraţie la Şcoala Postliceală ,,Henri
Coandă” Huedin, resepectiv desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia
de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pentru
anul şcolar 2014 – 2015.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa
ordinară din data de 30.09.2014.
Având în vedere adresa nr. 99/17.09.2014 înaintata de Şcoala Postliceală ,,Henri Coandă,,
Huedin, inregistrata sub nr. 7015/17.09.2014,
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, respectiv referatul nr.
7206/2014 inaitat de directia economică din
cadrul Primăriei Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr.
7207/2014 inaintat de primar si avizat de comisia de invatamant, cultura la sedinta din data de 25.09.2014.
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 desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Consiliul de
Administraţie la Şcoala Postliceală ,,Henri
Coandă” Huedin şi pentru anul şcolar 2014 –
2015, 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
2014 – 2015, în persoana d.lui Pavel Cosmin.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezxentei
hotarari se incredinteaza Scoala Postliceala,,
Henri Coanda,, Huedin.
Nr. 141/30.09.2014
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
13
Consilieri absenţi: 2
Votat la art. 1 pentru dl. Înv. Tomoş Mircea 13
Votat la ar.2: pentru dl. Prof. Pavel Cosmin 12
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Secretar,
ing. Dongolo Csaba
Cozea Dan
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Schimbări în legislaţia rutieră: amenzi pentru şoferii
care nu transportă copiii în scaune speciale
N

oile modificări ale legislaţiei rutiere, ce
aduc, printre altele, amenzi
de până la 450 de lei pentru
şoferii care nu transportă
copiii în scaune speciale
sau cu centură, precum şi
posibilitatea recoltării de
probe biologice la locul accidentului, intră în vigoare
duminică.
Ordonanţa de urgenţă nr.
195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice a fost
modiﬁcată şi completată
printr-o ordonanţă publicată
în Monitorul Oﬁcial din 29
august, aceasta urmând să
intre în vigoare duminică, 28
septembrie.
Una dintre cele mai importante completări aduse legislaţiei rutiere aduce sancţiuni
pentru şoferii care nu transportă copiii în condiţii de siguranţă.
Astfel, va ﬁ sancţionată cu
trei puncte de penalizare
„nerespectarea
obligaţiei
conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de
siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de ﬁxare în
scaune pentru copii omologate”.
„La asta se adaugă patru
sau cinci puncte de amendă,
care înseamnă, în bani, 360
sau 450 de lei, ţinând cont că
un punct de amendă este 90
de lei în prezent. Amenda se
reduce la jumătate dacă este
plătită pe loc. Practic, noutatea o reprezintă sancţionarea şoferului care transportă
copii fără respectarea regulilor de siguranţă. Regulile
existau şi până acum – scaun
special pentru copiii până în
trei ani şi centură de siguranţă pentru cei de până la
12 ani -, însă nu exista posibilitatea de a sancţiona direct şoferul autovehicului”, a
precizat, pentru Mediafax,
şeful Direcţiei Rutiere din
Poliţia Română, comisarul
şef Florin Brăcea.
Aceeaşi sancţiune o vor
primi şoferii care transportă
copii în vârstă de până la trei
ani în autovehicule care nu
sunt echipate cu sisteme de
siguranţă, cu excepţia celor
destinate transportului public de persoane, precum şi a
taxiurilor, dacă în acestea din
urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă.
„Copiii cu vârsta de peste 3
ani, având o înălţime de până
la 150 cm, pot ﬁ transportaţi
în autovehicule care nu sunt
echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe

timpul transportului, orice
alt loc decât cel de pe scaunul
din faţă”, mai prevede noul
act normativ.
Mai mult, şoferii autovehicule având locuri prevăzute
prin construcţie cu centuri
de siguranţă trebuie să informeze pasagerii cu privire la
obligaţia legală de a le purta
în timpul circulaţiei pe drumurile publice.
Potrivit iniţiatorului actului normativ (Ministerul
Afacerilor Interne), clariﬁcarea procedurii de sancţionare pentru nerespectarea obligaţiei de a purta centura de
siguranţă, în cazul persoanelor minore transportate, este
necesară întrucât actuala
normă nu permite sancţionarea conducătorului de vehicul pentru săvârşirea faptei
de către o persoană minoră,
în realitate acestuia revenindu-i obligaţia de a se asigura
că minorul este transportat
în condiţii de siguranţă.
„Această normă instituie
un mecanism concret de responsabilizare a conducătorului auto care transportă
persoane minore, acestea neavând reprezentarea necesară a pericolului la care se expun în situaţia implicării vehiculului într-un eveniment
rutier. Modiﬁcările referitoare la minori sunt conforme cu directivele europene”,
spun reprezentanţii MAI.
Conform aceloraşi surse,
prin intermediul Directivei
2014/37/UE, se urmăreşte
reglementarea unitară la nivel european a obligaţiilor
privind transportul copiilor
şi tipurile de dispozitive de
ﬁxare în scaune pentru copii
utilizate, astfel încât proteja-

rea acestora să ﬁe mai eﬁcientă în cazul unei coliziuni.

Probele biologice, recoltate şi la
locul accidentului, de personalul
de la SMURD sau Ambulanţă
Noua legislaţie rutieră
aduce noutăţi şi în ceea ce
priveşte locul unde se poate
face recoltarea mostrelor biologice. Astfel, acestea vor
putea ﬁ recoltate şi în ambulanţe având echipaj cu medic
ori autospeciale cu această
funcţie aparţinând Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare
şi
Descarcerare
(SMURD).
„Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregătire
medicală de specialitate din
echipajul ambulanţei sau autospecialei
aparţinând
SMURD, care intervine la evenimentele în legătura cu traﬁcul rutier, poate recolta probe
biologice în măsura în care
prin aceasta nu se afectează
acordarea asistenţei medicale
de urgenţă sau de prim ajutor,
precum şi în situaţia în care
persoana implicată într-un accident de circulaţie refuză
transportul de urgenţă la o
unitate sanitară sau starea sa
de sănătate nu impune acest
transport”, prevede ordonanţa.
Potrivit iniţiatorilor actului
normativ, această noutate a
avut ca raţiune logică şi practică următoarele considerente:
situaţiile practice în care la locul unui eveniment rutier se
prezintă echipajul ambulanţei
pentru a acorda îngrijiri medicale, fără a mai ﬁ necesară deplasarea ulterioară a victimei
la spital (inclusiv în situaţia în
care aceasta refuză internarea); norma juridică din Codul
de procedură penală [art.190

alin.(8)] potrivit căreia recoltarea trebuie făcută în cel mai
scurt timp inclusiv de către o
persoană cu pregătire medicală de specialitate.
„Apreciem că ambulanţele
sunt spaţii în care se poate
efectua recoltarea mostrelor
biologice, reprezentând o parte constitutivă a instituţiilor
medicale. În pluş în mod practic o astfel de reglementare
are drept rezultat reducerea
costurilor asociate operaţiunii de recoltare, simpliﬁcarea
procedurii în sine şi asigurarea celerităţii desfăşurării activităţii, cerută în mod expres
de art. 190 alin.(8) din Codul
de procedură penală. Menţionăm faptul că, în mediul rural,
de exemplu, există situaţii în
care recoltarea se poate face
la o staţie de ambulanţă (aﬂată în aceeaşi localitate) fără a
mai ﬁ necesară deplasarea
30-40 km pentru efectuarea
aceleiaşi operaţiuni la o unitate medicală în primul oraş“,
explică reprezentanţii MAI.
Pe de altă parte, noua ordonanţă prevede că o persoană
careia i-a fost anulat permisul
auto, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a
fost dezincriminată, se poate
prezenta la autoritatea competentă pe raza căreia îşi are
domiciliul sau reşedinţa, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, fără a mai
susţine examen şi cu prezentarea documentului care atestă o astfel de situaţie.
„În situaţia în care anularea permisului de conducere
nu a fost dispusă până la depunerea cererii de restituire
de către titularul permisului
de conducere, condamnat
deﬁnitiv pentru o infracţiune

care a fost dezincriminată, în
conditiile art. 4 din Codul penal, şeful serviciului rutier
competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care atestă o astfel
de situaţie”, se mai precizează în actul normativ.
Potrivit MAI, această propunere este fundamentată pe
considerentul lipsei unui cadru legal adecvat în materie
de contencios administrativ,
în sensul inexistenţei unei
prevederi care să confere autorităţii posibilitatea reexaminării actului administrativ
(dispoziţia de anulare a permisului de conducere) după
intrarea acestuia în circuitul
civil şi producerea de efecte
juridice (anulare permis distrugerea documentului, comunicarea măsurii către alte
autorităţi etc.). „În acest contexţ precizăm că mai multe
persoane s-au adresat instanţelor de contencios pentru
anularea actelor administrative şi restituirea permiselor
de conducere, interpretarea
prevederilor art. 4 din Codul
penal ﬁind foarte diferită cu
privire la întinderea efectelor
în materia altor acte sau sancţiuni decât cele penale”, mai
spun poliţiştii.
Tot începând de duminică
se modiﬁcă şi condiţiile în
care studenţii străini pot obţine pemisul de conducere pe
teritoriul României. Astfel,
dacă până acum aceştia trebuiau să facă dovada faptului
că urmează să studieze în România pe o perioadă de cel
puţin şase luni, acum ei vor
trebui să prezinte documente
care să ateste că au studiat
deja timp de şase luni în ţara
noastră.

