
Domnule primar,

Dr. Mircea Moroşan,

Subsemnatul, Matiş Horea-Dorin, ales consilier local independent în urma alegerilor

locale din data de 10 iunie 2012 în circumscripţia electorală nr. 6 Huedin, vă prezint succint,

sub  formă  tabelară,  principalele  aspecte  privind  desfăşurarea  activităţii  în  calitate  de

membru al Consiliului Local Huedin în perioada ianuarie - decembrie 2013.

Prezentul  raport  de  activitate  are  în  vedere  respectarea  criteriului  cronologic  cu

privire la prezentarea pe scurt a tuturor hotărârilor de consiliu local oferind astfel o situaţie

de ansamblu asupra activităţii legislative a Consiliului Local Huedin în anul 2013.

În prima parte a raportului am în vedere un tabel cuprinzând o situaţie centralizată a

activităţii Consiliului Local Huedin, iar în partea a doua un tabel care  centralizează  toate

hotărârile Consiliului Local Huedin (mai puţin anexele acestora) şi din care rezultă activitatea

legislativă a acestui for.

Anul Şedinţe ale Consiliului Local Huedin (comisii de specialitate şi plen) Hotărâri
adoptate

Preşedinte de şedinţă a
Consiliului Local HuedinComisii de

specialitate
Şedinţe de plen ale Consiliul Local Huedin
Ordinară Extraordinară De îndată

2013 3 ianuarie - - 3 ianuarie Nr. 1 1 Şaitiş Cristina Florentina
9 ianuarie - - 9 ianuarie Nr. 2 1 Şaitiş Cristina Florentina
21 ianuarie 25 ianuarie - - Nr. 3-21 19 Şaitiş Cristina Florentina
19 şi 22 februarie 22 februarie - - Nr. 22-37 16 Şaitiş Cristina Florentina
25 şi 28 martie 29 martie - - Nr. 38-48 10 Şaitiş Cristina Florentina
28 martie 2 aprilie - - Nr. 49 1 Şaitiş Cristina Florentina
4 aprilie - 8 aprilie - Nr. 50-51 2 Edveş Laura Gabriela
22 şi 26 aprilie 26 aprilie - - Nr. 52-69 18 Edveş Laura Gabriela
27 şi 31 mai 31 mai - - Nr. 70-80 11 Edveş Laura Gabriela
17 şi 21 iunie 21 iunie - - Nr. 81-91 11 Edveş Laura Gabriela
22 şi 26 iulie 26 iulie - - Nr. 92-103 12 Matiş Horea-Dorin
23 şi 30 august 30 august - - Nr. 104-115 12 Matiş Horea-Dorin
26 şi 30 septembrie 30 septembrie - - Nr. 116-130 15 Matiş Horea-Dorin
21 şi 25 octombrie 25 octombrie - - Nr. 131-143 13 Pavel Cosmin Viorel
25 şi 29 noiembrie 29 noiembrie - - Nr. 144-167 24 Pavel Cosmin Viorel
16 şi 19 decembrie 19 decembrie - - Nr. 168-177 10 Pavel Cosmin Viorel

2013 27 12 1 2 Nr. 1-177 177 -
În  perioada  ianuarie-decembrie  2013,  Consiliul  Local  Huedin s-a întrunit  de  14  ori  (12

şedinţe ordinare, o şedinţă extraordinară şi 2 şedinţe de îndată),  fiind aprobate un număr de 177
de hotărâri (H.C.L. nr. 1-177), iar cele patru comisii de specialitate ale consiliului s-au întrunit de
27 ori.

Prin Comisia de cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, copii, tineret şi sport au trecut
un număr de 57 de proiecte de hotărâri care au fost aprobate de către Consiliul Local Huedin în
lunile ianuarie-decembrie 2013 (H.C.L. nr. 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 41, 42, 43, 44, 50,
51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 81, 82, 92, 93, 101, 109, 110, 111, 114, 115, 125, 126,
127, 128, 120, 130, 136, 137, 138, 139, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168 şi 171) din totalul de 177
adică 32,20%.

În lunile iulie-septembrie 2013 am exercitat calitatea de preşedinte de şedinţă al Consiliului
Local Huedin, fiind aprobate un număr de 39 de hotărâri de la nr. 92 la nr. 130.
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Tabel privind hotărârile Consiliului Local Huedin în perioada ianuarie-decembrie 2013

Nr. H.C.L. / data Conţinutul general al hotărârii
(nu este prezentată hotărârea în întregul ei, ci doar conţinutul sintetic)

Nr. 1/3.I.2013 A fost abrogată Hotărârea Consiliului Local Huedin Nr. 167/2012 cu privire
la  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale  pe  anul  2013  stabilindu-se alte
niveluri  pentru  valorile  impozabile,  impozite  şi  taxe  locale  şi  alte  taxe
asimilate  acestora,  precum şi  amenzile  aplicabile  în anul  2013 (hotărârea
are anexă din care rezultă toate aceste aspecte).

Nr. 2/9.I.2013 S-a aprobat acoperirea definitivă a deficitului în sumă de 1.880.151,10 lei la
secţiunea de Dezvoltare din Excedentul anilor precedenţi.

Nr. 3/25.I.2013 A fost aprobat Contul de Execuţie Bugetară pe Secţiunea de Funcţionare şi
Secţiunea  de  Dezvoltare  a  oraşului  Huedin  la  data  de  31.XII.2012
(hotărârea are anexă din care rezultă toate aceste aspecte).

Nr. 4/25.I.2013 S-a aprobat cuantumul sumelor destinate subvenţionării chiriei locuinţelor
sociale,  respectiv  a  diferenţei  până  la  valoarea  nominală  aferentă  chiriei
locuinţelor  sociale  şi  a locuinţelor de necesitate (hotărârea are  anexă din
care rezultă toate aceste aspecte).

Nr. 5/25.I.2013 A  fost  aprobată  includerea  în  domeniul  privat  al  oraşului  Huedin  a
ansamblului de locuinţe A.N.L. situat în Strada Gheorghe Doja, Nr. 7, cu o
valoare de investiţie de 1.301.544,67 lei cu TVA.
S-a inclus în domeniul privat al oraşului Huedin a ansamblului de locuinţe
A.N.L. din Strada Aleea 1 Mai,  cu o valoare totală de 5.892.753,33 lei  cu
TVA astfel:
- Bloc Nr. 1 cu valoarea de 1.471.801,45 lei
- Bloc Nr. 2 cu valoarea de 1.473.479,30 lei
- Bloc Nr. 3 cu valoarea de 1.475.472,88 lei
- Bloc Nr. 4 cu valoarea de 1.471.999,70 lei.

Nr. 6/25.I.2013 Au fost modificate  tarifele  din anexa la Regulamentul  privind  înfiinţarea,
organizarea  şi  exploatarea  spaţiilor  destinate  parcărilor  auto  din  oraşul
Huedin adică  Hotărârea Consiliului  Local Nr. 173/20.XII.2012 (hotărârea
are anexă din care rezultă toate aceste aspecte).

Nr. 7/25.I.2013 A fost modificat  Contractul de închiriere nr. 2867/2012 a S.C. Mega Prest
SRL Cluj-Napoca, Str. Meziad, Nr. 3, în sensul modificării suprafeţei de 10
mp la suprafaţa reală de 4 mp şi calcularea chiriei  conform cu H.C.L. nr.
1/3.I.2013 adică prin aplicarea tarifului de 0,8 lei/mp/zi.

Nr. 8/25.I.2013 S-a  revocat H.C.L. Nr. 66/27.V.2010 şi s-a aprobat  concesionarea directă
către  S.C.  Compania  de  Apă  „Someş”  S.A.  Cluj,  a  terenului  situat  în
Huedin,  strada  B.  N.  Antal  fn,  înscris  în  C.F.  50284,  nr.  top.  20284,  în
suprafaţă de 515 mp aflat în proprietatea oraşului Huedin,  pe perioada de
valabilitate a contractului de concesionare a serviciului de furnizare a apei
potabile  şi  canalizării  apei  menajere,  în vederea construirii  şi  amenajării
sediului administrativ al sucursalei Huedin.

Nr. 9/25.I.2013 S-a aprobat finalizarea procedurii  de consultare a populaţiei şi acceptarea
de  principiu  a  limitelor  noului  intravilan  propus,  în  vederea  întocmirii
Planului  Urbanistic  General  al  Oraşului  Huedin,  după  obţinerea  tuturor
avizelor şi acordurilor necesare prevăzute de lege (hotărârea are anexă din
care rezultă toate aceste aspecte).

Nr. 10/25.I.2013 A fost aprobat Parteneriatul între Consiliul Local Huedin şi Clubul Copiilor
Huedin pe anul 2013 pentru realizarea unor activităţi educative, culturale,
artistice,  ştiinţifice  şi sportive (hotărârea are anexă din care rezultă  toate
aceste aspecte).

Nr. 11/25. I.2013 S-a aprobat  acordarea  în folosinţă  şi  administrare  gratuită,  pe  perioada
1.II.2013-31.XII.2013,  a  Terenului  sintetic  de  fotbal  din  incinta  Liceului



Tehnologic  „Vlădeasa”  Huedin  pentru  Liceul  Tehnologic  „Vlădeasa”
Huedin, Strada Horea, Nr. 78-80.
S-a decis ca sumele obţinute de către acest liceu, în urma închirierii, să fie
utilizate  pentru  organizarea  de  activităţi  sportive  şi  pentru  întreţinerea
terenului sintetic.

Nr. 12/25.I.2013 S-a  aprobat  structura  organizatorică  a  Spitalului  Orăşenesc  Huedin,
valabilă de la data de 1.I.2013 cu un număr de 165 de paturi, astfel:
- 1. Secţia Medicină Internă: 50 de paturi, din care pentru Compartimentul
de Neurologie 3 paturi, iar pentru Compartimentul Cardiologie 3 paturi
-  2.  Secţia  Chirurgie  Generală:  25  de  paturi  din  care  10  paturi  pentru
Compartimentul de Ortopedie şi Traumatologie
- 3. Secţia  Obstretică  Ginecologie  25 de paturi,  din care 5 paturi  pentru
Compartimentul de Neonatologie
- 4. Secţia Pediatrie: 25 de paturi
- 5. Compartimentul A.T.I.: 10 paturi, pe lângă aceasta urmând a funcţiona
o  Unitate  de  transfuzie  sanguină  ca  structură  independentă  în  cadrul
spitalului
- 6. Compartimentul Psihiatrie Acuţi: 10 paturi
- 7. Compartimentul Psihiatrie Cronici: 20 de paturi
- 8. Camera de gardă.

Nr. 13/25.I.2013 S-a aprobat Programul manifestărilor cultural-artistice şi sportive care vor
fi organizate de către Casa de Cultură Huedin în anul 2013 (hotărârea are
anexă  care  a  fost  modificată  prin  H.C.L.  Nr.  50/8.IV.2013 când  au  fost
prevăzute şi sumele corespunzătoare fiecărei activităţi în parte).
A fost aprobată organizarea în luna noiembrie 2013 a manifestării culturale
„Kós Károly”.
S-a aprobat organizarea în luna noiembrie 2013 a manifestărilor cultural-
comemorative  cu  ocazia  împlinirii  semicentenarului  Liceului  Teoretic
„Octavian Goga” Huedin.

Nr. 14/25.I.2013 A fost  modificat  art.  4  din  H.C.L.  Nr.  161/29.XI.2012 în sensul  corelării
valorii contabile a celor trei unităţi  situate în Strada Tăbăcarilor, Nr. 1, la
valoarea de 80.620,54 lei.

Nr. 15/25.I.2013 S-a aprobat  modificarea H.C.L. Nr. 1/3.I.2013, Cap.  VIII, alte  taxe locale,
art. 283, astfel:
 - taxe pentru ocuparea temporară a domeniului  public/comerţ  stradal şi
alte  activităţi  desfăşurate  pe  domeniul  public  în  „taxe  pentru  ocuparea
domeniului public, comerţ stradal şi alte activităţi desfăşurate pe domeniul
public”
-  venituri  din  ocuparea  temporară  a  domeniului  public  în „venituri  din
ocuparea domeniului public”
-  taxa  zilnică  pentru  ocuparea  temporară  a  locurilor  publice  în:  „taxa
zilnică pentru ocuparea terenurilor domeniului public”.

Nr. 16/25.I.2013 S-a aprobat modificarea textului din H.C.L. nr. 1/3.I.2013, Cap. VIII - pct.
C, astfel:
- taxe pentru închirierea construcţiilor, din cadrul Pieţei Agroalimentare, în
„taxe  pentru  închirierea  construcţiilor  şi  terenului  din  cadrul  pieţei
agroalimentare”
- poziţia 2 pentru construcţii aparţinând societăţilor comerciale, din cadrul
Pieţei Agroalimentare în „pentru închirierea terenului aferent construcţiilor
aparţinând  persoanelor  juridice  (agenţi  economici  privaţi)  şi  persoanelor
fizice, din cadrul pieţei agroalimentare”.

Nr. 17/25.I.2013 S-a  aprobat  stabilirea  unor  amplasamente  în  suprafaţă  de  2  mp,  pe  o
perioadă de un an, pentru amplasarea unor containere, în vederea colectării
de la populaţie de către Asociaţia CARITAS Eparhial Greco-Catolic Cluj, a
unor  obiecte  de  uz  personal  folosite,  pentru  acordarea  de ajutoare  unor
persoane nevoiaşe.
S-au stabilit următoarele locaţii de amplasare a containerelor:
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- În faţa Complexului Comercial „Vlădeasa”
- Strada Avram Iancu, Nr. 1, lângă Cutia Poştală
- Strada Prot. Aurel Munteanu, în faţa magazinului de mobilă de la Crasna
- Piaţa Victoriei, în faţa Policlinicii
- Str. Horea, în faţa Grădiniţei.

Nr. 18/25.I.2013 A fost aprobată suma de 800 lei, cu titlu de ajutor de înmormântare, familiei
Lörincz Csilla,  având domiciliul  în oraşul Huedin,  Str. Lăutarilor,  Nr. 14,
pentru  înhumarea  minorei  Lörincz  Nicoleta-Daniela,  decedată  în data  de
8.I.2013 la Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca.

Nr. 19/25.I.2013 A fost aprobat Planul de Acţiune pe anul 2013, cuprinzând executarea unor
lucrări de către beneficiarii de ajutor social (hotărârea are anexă).

Nr. 20/25.I.2013 S-a aprobat  propunerea de parteneriat  între oraşul  Huedin în calitate  de
partener şi RCS Consulting  - furnizor de formare profesională şi furnizor
de  consiliere  şi  mediere  în  cadrul  proiectului  AXA  PRIORITARĂ  5  -
Promovarea  măsurilor  active  de ocupare,  domeniul  major  de intervenţie
DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare.

Nr. 21/25.I.2013 A fost aprobată repartizarea unei locuinţe sociale din fondul locativ de stat,
situată  în  Huedin,  Strada  Tăbăcarilor,  Nr.  1  (ap.  3),  domnului  Gaşpar
Ştefan.
S-a aprobat  repartizarea  unei  locuinţe  sociale,  din fondul  locativ  de stat,
situată în Huedin, Strada Horea, Nr. 53, doamnei Venzi Loredana.

Nr. 22/22.II.2013 S-a aprobat cotizaţia oraşului Huedin pe anul 2013 la susţinerea activităţii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în
cuantum de 2.431 lei, iar domnul primar Mircea Moroşan (în lipsa acestuia
doamna viceprimar Giurgiu Marinela) a fost înputernicit să voteze Bugetul
de Venituri şi Cheltuieli al acestei asociaţii.

Nr. 23/22.II.2013 A fost  aprobat  Acordul  de Cooperare între oraşul  Huedin prin Consiliul
Local Huedin şi Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al
Judeţului  Cluj  şi  alocarea  sumei  de  150.000  lei  pentru  efectuarea
reparaţiilor  la  acoperişul  imobilului  în  care  îşi  desfăşoară  activitatea
Subunitatea din Huedin, Strada Vlădeasa, Nr. 35, a Inspectoratului Pentru
Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj (hotărârea are anexă).

Nr. 24/22.II.2013 S-a aprobat  achiziţionarea  terenului  înscris  în C.F.  1917 Huedin,  nr.  top.
250/3, 249/1 în suprafaţă de 1613 mp, teren situat în Piaţa Republicii, Nr. 8,
în vederea amenajării  unor boxe speciale destinate depozitării de lemne de
foc pentru locatarii blocurilor.
A  fost  alocată  suma  de  80.000  lei  din  bugetul  pe  anul  2013  pentru
achiziţionarea acestui teren.

Nr. 25/22.II.2013 A  fost  aprobat  Parteneriatul  educativ  între  Consiliul  Local  Huedin  şi
Asociaţia  „Actived  2013”  Huedin,  pe  perioada  1  februarie  2013  -  31
decembrie  2013,  pentru  realizarea  unor  activităţi  educative,  cultural-
artistice,  tehnico-aplicative  şi  sportiv-turistice,  în  rândul  tinerilor  din
învăţământul  preuniversitar  din  oraşul  Huedin  (hotărârea  are  anexat
parteneriatul). 

Nr. 26/22.II.2013 A fost prelungit şi în anul 2013 Parteneriatul dintre Consiliul Local Huedin
şi  Asociaţia  „Gheorghe  Mureşan”,  în  vederea  derulării  proiectului
„Educaţie prin Sport, programe de baschet pentru copii cu vârsta între 7-10
ani, după orele de clasă, în Sala de Sport a oraşului Huedin (hotărârea are
anexă).
S-a aprobat alocarea sumei de 15.000 lei/an din Bugetul Local pe anul 2013
pentru asigurarea costurilor necesare derulării acestui program la Huedin.

Nr. 27/22.II.2013 S-a  aprobat  structura  organizatorică  a  Spitalului  Orăşenesc  Huedin,
valabilă la data de 1.I.2013, astfel:
- 1. Secţia Medicină Internă: 50 de paturi, din care pentru Compartimentul
de Neurologie 3 paturi, iar pentru Compartimentul Cardiologie 3 paturi
-  2.  Secţia  Chirurgie  Generală:  25  de  paturi,  din  care  10  paturi  pentru
Compartimentul de Ortopedie şi Traumatologie
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- 3.  Secţia  Obstretică  Ginecologie:  25 de paturi,  din care 5 paturi pentru
Compartimentul de Neonatologie
- 4. Secţia Pediatrie: 25 de paturi
- 5. Compartimentul A.T.I.: 10 paturi pe lângă aceasta urmând a funcţiona
o  Unitate  de  transfuzie  sanguină  ca  structură  independentă  în  cadrul
spitalului
- 6. Compartimentul Psihiatrie Acuţi: 10 paturi
- 7. Compartimentul Psihiatrie Cronici: 20 de paturi
- 8. Camera de gardă
- 9. Spitalizare la zi: 10 paturi
- 10. Paturi însoţitori: 10 paturi
- 11. Bloc operator
- 12. Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
- 13. Farmacie
- 14. Sterilizare
- 15. Laborator de analize medicale
- 16. Laborator radiologie şi imagistică medicală
- 17. Laborator explorări funcţionale
- 18. Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie
- 19. Cabinet Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
- 20. Cabinet planificare familială
- 21. Dispensar T.B.C.
- 22. Ambulatoriu integrat  cu cabinete  în specialităţile:  medicină internă,
oftalmologie,  O.R.L, obstretică-ginecologie,  dermato-venerologie, pediatrie,
cardiologie,  neurologie,  chirurgie  generală,  psihiatrie,  ortopedie-
traumatologie, endocrinologie, psihologie
- 23. Aparat  funcţional (T.E.S.A., Serviciul Administrativ, Bloc Alimentar,
Spălătorie).

Nr. 28/22.II.2013 A  fost  aprobată  închirierea  de  către  Liceul  Teoretic  „Octavian  Goga”
Huedin,  în  afara  orelor  de  curs,  a  două  spaţii  (o  sală  de  clasă  şi  un
Laborator T.I.C.) din cadrul unităţii pentru efectuarea în anul 2013 a unor
cursuri de formare continuă a profesorilor de limba şi literatura română.

Nr. 29/22.II.2013 S-a aprobat  alocarea  din  Bugetul  Local  din 2013 a  sumei  de 200.000 lei
pentru realizarea obiectivului „Ecologizarea depozitului de combustibil” de
la Spitalul Orăşenesc Huedin.

Nr. 30/22.II.2013 A fost aprobată scoaterea la concurs a unui  post de asistent  medical (post
temporar vacant) din cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 31/22.II.2013 S-a aprobat Acordul de Parteneriat cu Asociaţia CARITAS Eparhial Greco-
Catolic  Cluj,  privind  folosinţa  gratuită,  pentru  amplasarea  containerelor
speciale pe domeniul public al oraşului Huedin, pe o perioadă de un an, în
vederea  colectării  de  îmbrăcăminte  şi  alte  produse  refolosibile  de  la
populaţie,  pentru a fi distribuite  apoi persoanelor nevoiaşe (hotărârea are
anexă).

Nr. 32/22.II.2013 A fost aprobată modificarea art. 2 din H.C.L. Nr. 172/20.XII.2012 privind
aprobarea  Caietului  de  Sarcini,  pentru  organizarea  licitaţiei  pentru
închirierea spaţiului din Piaţa Republicii, Nr. 27 (hotărârea are anexă).

Nr. 33/22.II.2013 S-a aprobat alocarea sumei de 1.060 lei, cu titlu de ajutor de înmormântare,
familiei  Lăcătuş Marioara,  având ultimul  domiciliu în oraşul Huedin,  Str.
Dealului,  Nr.  3,  decedată  la  data  de  26.I.2013,  la  Spitalul  de
Pneumoftiziologie Cluj.

Nr. 34/22.II.2013 S-a aprobat alocarea sumei de 941 lei, cu titlu de ajutor de înmormântare,
familiei  Bodea Nicolae,  cu domiciliul  în oraşul Huedin,  Str. Spitalului,  Nr.
34, pentru înhumarea fiicei Bodea Mihaela decedată la data de 8.II.2013.

Nr. 35/22.II.2013 S-a aprobat acreditarea postului SOMES TV - Televiziunea Văii Someşului
pe lângă oraşul Huedin.

Nr. 36/22.II.2013 A fost aprobată modificarea poziţiei nr. 309 din Inventarul Bunurilor care
Aparţin  Domeniului  Public  al  Oraşului  Huedin,  adăugându-se  în  plus
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suprafaţa de 700 mp, respectiv de la 7.500 mp, la 8.200 mp şi a valorii de
inventar  de  29.501,90  lei,  la  32.252,90  lei  şi  introducerea  în  domeniului
public al oraşului Huedin, a acestei supraţe (hotărârea are anexă).

Nr. 37/22.II.2013 A fost modificat art. 1 din H. C. L. Nr. 151/ 26.X.2012, prin care s-a aprobat
introducerea  în  domeniului  public  al  oraşului  Huedin,  a  unui  teren  în
suprafaţă  de 7.500 mp,  teren  situat  în partea  vestică  a oraşului  Huedin,
pentru  modernizarea  unei  căi  de  acces  la  Staţia  de  Transfer  Deşeuri
Huedin,  din  cadrul  proiectului  „Sistem  de  Management  Integrat  al
Deşeurilor în Judeţului  Cluj,  în sensul majorării  acestei  suprafeţe cu încă
700 mp, suprafaţă finală cu această destinaţie fiind de 8.200 mp.

Nr. 38/29.III.2013 S-a aprobat  depunerea  cererii  unice  de  plată  de  către  Consiliului  Local
Huedin,  pentru  suprafaţa  de  pajişti  de  286,89  ha  şi  a  Planului  Tehnic
privind  lucrările  de  efectuat,  pentru  campania  derulată  în  anul  2013  la
A.P.I.A. - Centrul Judeţean Cluj.
S-a  aprobat  ca  primarul  oraşului  Huedin  să efectueze  demersurile  către
A.P.I.A.  privitor  la  gestionarea  subvenţiilor  care  vor  fi  alocate,  cât  şi  a
modului de folosire a acestora.

Nr. 39/29.III.2013 S-au aprobat  tarifele  de închiriere a unor  mijloace de transport  aflate  în
proprietatea oraşului Huedin, astfel:
- pentru autospeciala IF Pompera: 103 lei/oră respectiv 4 lei/km
- pentru autobasculanta Raba: 5 lei/km.

Nr. 40/29.III.2013 A fost aprobată închirierea unui teren din domeniul public în suprafaţă de 1
mp în vederea amplasării unei tonete pentru vânzarea de îngheţată în zona
pietonală din faţa clădirii comerciale „Vlădeasa”.
S-a  aprobat  Caietul  de  Sarcini  pentru  organizarea  licitaţiei  şi  conţinutul
Contractului de închiriere a spaţiului (hotîrârea are anexe).

Nr. 41/29.III.2013 S-a revocat H.C.L. nr. 11/25.I.2013 acordându-se în administrarea Liceului
Tehnologic „Vlădeasa” Huedin a terenului  sintetic  pe perioada 1.IV.2013-
31.XII.2013 urmând ca titularul dreptului de administrare, respectiv Liceul
Tehnologic „Vlădeasa” Huedin, să încaseze taxele cuvenite iar cota de 50 %
din încasările lunare să fie virate Primăriei oraşului Huedin, până în ziua de
10 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

Nr. 41/29.III.2013 S-a aprobat modificarea Contractului de închiriere nr. 3664 din 27.IV.2011
a  doamnei  doctor  Mislea  Adriana,  prelungit  prin  actul  adiţional  nr.
1/1281/15.III.2012, după cum urmează:
- a. Cabinetul de 16,08 mp cu nr. 25 de la Etajul I, Corp B
- b. Sala de tratament cu nr. 21 în suprafaţă de 25,20 mp de la Etaj I, Corp
B
-  c.  Spaţii  adiacente  cabinetului  cu nr.  24,  23,  16  şi  grupurile  sociale  în
suprafaţă  de  37,31  mp  care  reprezintă  hol  de  acces,  sală  de  aşteptare,
arhivă, vestiar, boxă pentru depozitare şi acces la grup social.
S-a aprobat modificarea Contractului de închiriere nr. 3686 din 27.IV.2011
a  doamnei  doctor  Groza  Georgeta,  prelungit  prin  actul  adiţional  nr.
1/2379/15.III.2012, după cum urmează:
- a. Cabinetul de 16,27 mp cu nr. 19 de la Etajul I, Corp B
- b. Sala de tratament cu nr. 20 în suprafaţă de 15,75 mp de la Etaj I, Corp
B
-  c.  Spaţii  adiacente  cabinetului  cu nr.  24,  23,  16  şi  grupurile  sociale  în
suprafaţă  de  37,31  mp  care  reprezintă  hol  de  acces,  sală  de  aşteptare,
arhivă, vestiar, boxă pentru depozitare şi acces la grup social.
S-a aprobat modificarea Contractului de închiriere nr. 3665 din 27.IV.2011
a  doamnei  doctor  Kovács  Evá,  prelungit  prin  actul  adiţional  nr.
1/2380/15.III.2012, după cum urmează:
- a. Cabinetul de 16,01 mp cu nr. 18 de la Etajul I, Corp B
- b. Sala de tratament cu nr. 17 în suprafaţă de 15,33 mp de la Etaj I, Corp
B
-  c.  Spaţii  adiacente  cabinetului  cu nr.  24,  23,  16  şi  grupurile  sociale  în
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suprafaţă  de  37,31  mp  care  reprezintă  hol  de  acces,  sală  de  aşteptare,
arhivă, vestiar, boxă pentru depozitare şi acces la grup social.

Nr. 43/29.III.2013 S-a  avizat  favorabil  reţeaua  şcolară  a  unităţilor  de  învăţământ
preuniversitar care vor funcţiona la nivelul oraşului Huedin în anul şcolar
2013-2014, astfel:
1. Clubul Copiilor Huedin cu finanţare M.E.C.T.S. - Personalitate juridică
2.  Grădiniţa  cu  program  prelungit  „Prichindeii  Veseli”  Huedin  -
Personalitate juridică
3. Grădiniţa cu program normal „Prichindeii Veseli” Huedin - Structura 1
Huedin
4. Grădiniţa cu program normal „Prichindeii Veseli” Huedin - Structura 2
Huedin
5. Grădiniţa cu program normal „Prichindeii Veseli” Huedin - Structura 3
Huedin
6. Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin - Personalitate juridică
7.  Şcoala  primară Bicălatu - Structură  a Liceului  Tehnologic „Vlădeasa”
Huedin
8.  Şcoala  primară  Cetatea  Veche  II  -  Structură  a  Liceului  Tehnologic
„Vlădeasa” Huedin
9. Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin - Personalitate juridică
10.  Şcoala  Gimnazială  Specială  Huedin  cu  finanţare  de  la  Consiliul
Judeţean Cluj - Personalitate juridică.

Nr. 44/29.III.2013 A fost aprobat Statul de Funcţii al Spitalului Orăşenesc Huedin,  actualizat
la data de 1.III.2013, cu următoarele modificări:
- transfer de pe poziţia nr. 6 în Statul de Funcţii  a domnului doctor Roşca
Marc Octavian, şef secţie medicină internă
- transfer de la poziţia nr. 5 la poziţia nr. 6 în Statul de Funcţii a domnului
doctor Băltan Alexandru, medic primar medicină internă
- fixarea în Statul de Funcţii la poziţia nr. 8 a domnului doctor Voiculescu
Raul, medic specialist medicină internă
- vacantarea postului de infirmieră de la poziţia nr. 30 din Statul de Funcţii
-  vacantarea  postului  de  medic  specialist  din  cadrul  compartimentului
Psihiatrie Cronici de la poziţia nr. 136.

Nr. 45/29.III.2013 S-a aprobat cuprinderea în Organigrama şi Statul de Funcţii al Aparatului
de Specialitate  al  Primarului  oraşului  Huedin,  a postului  de şef serviciu -
post vacant la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Huedin.

Nr. 46/29.III.2013 A fost modificat art. 2 din H.C.L. Nr. 171/20.XII.2012 prin care s-a aprobat
Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei privind închirierea terenului
situat în Piaţa Republicii, Nr. 8, lângă pârâul Domoş, în suprafaţă de 12 mp
(hotărârea are anexă).

Nr. 47/29.III.2013 S-a aprobat desemnarea consilierilor Csüdöm Francisc şi Lazea Constantin
pentru  organizarea  Adunării  Săteşti  din  Bicălatu  în  vederea  desemnării
reprezentantului acestui sat în Consiliul Local Huedin.

Nr. 48/29.III.2013 A fost revocată H.C.L. nr. 5/25.I.2013 şi a fost aprobată însuşirea valorii de
investiţie a ansamblului de locuinţe A.N.L. situat în Strada Gheorghe Doja,
Nr. 7, cu 9 unităţi locative şi cu o valoare de investiţie de 1.301.544,67 lei cu
TVA.
S-a inclus în Domeniul Privat al oraşului Huedin a ansamblului de locuinţe
A.N.L. pentru tineri,  destinate  închirierii,  din Strada Aleea 1 Mai,  cu 44
unităţi locative şi cu o valoare totală de 5.892.753,33 lei cu TVA astfel:
- Bloc Nr. 1 cu valoarea de 1.471.801,45 lei
- Bloc Nr. 2 cu valoarea de 1.473.479,30 lei
- Bloc Nr. 3 cu valoarea de 1.475.472,88 lei
- Bloc Nr. 4 cu valoarea de 1.471.999,70 lei

Nr. 49/2.IV.2013 S-a aprobat  Bugetul  de Venituri  şi  Cheltuieli  al  oraşului  Huedin  (anexat
hotărârii).
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A fost  aprobat  Bugetul  de  Venituri  Proprii  şi  Subvenţii  pe anul  2013 al
oraşului Huedin (anexat hotărârii).
S-a  aprobat  Bugetul  Local  Consolidat  pe  anul  2013  al  oraşului  Huedin
(anexat hotărârii).
Au  fost  aprobate  cheltuielile  de  capital  privind  investiţiile  propuse  a  se
realiza în anul 2013 din „Excedentul bugetului local al anilor precedenţi” în
sumă de 2.855.000 lei, astfel:
1. Plan Urbanistic General (P.U.G.) al oraşului Huedin: 150.000 lei
2. Cofinanţare reparaţii  capitale  imobil Str. Vlădeasa, Nr. 35 (Unitatea de
Pompieri): 150.000 lei
3. Achiziţie teren în Piaţa Republicii, Nr. 8, în suprafaţă de 1613 mp: 80.000
lei
4. Achiziţie sistem Info-publicitar în oraşul Huedin: 75.000 lei
5.  Modernizare  sistem  de  intrare  în  sediul  Primăriei  oraşului  Huedin:
40.000 lei
6. Studiu de Fezabilitate  - Modernizare  Centru Civic  al  oraşului  Huedin:
70.000 lei
7. Modernizare Centru Civic al oraşului Huedin: 600.000 lei
8.  Studiu  Fezabilitate  -  Concesionare  distribuire  gaz  în  oraşul  Huedin:
50.000 lei
9. Modernizare  şi amenajări exterioare Cămin  Cultural  Bicălatu:  150.000
lei
10. Modernizare şi dotare parcuri de joacă copii în oraşul Huedin: 80.000 lei
11. Amenajare Parc Piaţa Victoriei (în spatele „Catedralei”) şi Aleea 1 Mai
(Blocuri A.N.L.): 80.000 lei
12.  Achiziţie  aparate  taxare  parcări  domeniu  public  al  oraşului  Huedin:
30.000 lei
13. Extindere reţele electrice în oraşul Huedin: 75.000 lei
14. Extindere alimentare cu apă şi canal menajer în oraşul Huedin: 100.000
lei
15. Cofinanţare „Sistem de management integrat al deşeurilor”: 250.000 lei
16. Ridicări topo + Studiu Fezabilitate  + Proiect Tehnic pentru străzi din
oraşul Huedin: 75.000 lei
17. Reparaţii capitale străzi în oraşul Huedin: 800.000 lei
Total: 2.855.000 lei

Nr. 50/8.IV.2013 S-a aprobat detalierea sumelor prevăzute în Bugetul Local pe anul 2013 pe
activităţi şi capitole, astfel:
- Capitolul - Casa de Cultură: acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural:
210.000 lei
- Capitolul - Sport - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii: 65.000 lei
- Capitolul - Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural: 30.000 lei
- Capitolul - Servicii Religioase - Susţinerea Cultelor: 40.000 lei
- Capitolul - Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei: 45.000 lei
S-a  aprobat  detalierea  sumelor  destinate  următoarelor  activităţi  derulate
prin intermediul Casei de Cultură Huedin, astfel:
1. Mihai Eminescu - recital literal-muzical: 15 ianuarie 2013
2. Simpozion/Concurs: Unirea Naţiunea a făcut-o!: 24 ianuarie 2013
3. Femeia - prietenă, soţie, mamă!: 8 martie 2013 (1.200 lei)
4. Ziua Internaţională a Maghiarilor: 15 martie 2013 (3.500 lei)
5. Ziua Mondială a Teatrului - Spectacol de teatru: 27 martie 2013
6.  Simpozion  -  Convieţuire,  Interculturalitate  -  Ziua  Internaţională  a
Rromilor: 8 aprilie (2.500 lei)
7. Recital de pricesne: aprilie 2013
8. Europa şi noi - Simpozion Ziua Europei: 9 mai 2013 (800 lei)
9. Zilele Huedinului: 17-19 mai 2013 (81.600 lei)
10. Mâini de Aur - Festival Internaţional de Meşteşuguri Tradiţionale: 17
mai 2013 (3.000 lei)
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11.  Desene pe asfalt  - Concurs de Ziua Internaţională  a Copiilor:  1 iunie
2013 (1.000 lei)
12. In memoriam - Avram Iancu: 7 iulie 2013 (700 lei)
13. Szent István - Concurs Internaţional de Folclor al minorităţii maghiare:
august 2013 (2.500 lei)
14. Pe urmele strămoşilor noştri - excursie documentară: august 2013 
15. Ziua Internaţională a Pensionarilor: 1 octombrie (6.000 lei)
16. Ziua Mondială a Educatorilor: octombrie 2013 (2.500 lei)
17. Dorurile mele - recital muzical de romanţe pe versurile poeţilor noştri:
octombrie 2013
18. Recital de canto: octombrie 2013
19.  Ziua Internaţională  a României  - festivităţi,  concursuri,  spectacole:  1
decembrie 2013 (7.000 lei)
20. Concert de colinde: 15 decembrie (500 lei)
21.  Dăruind  din  suflet  -  activitate  cultural-caritabilă.  17  decembrie  2013
(500 lei)
22. E vremea colindelor!: 19 decembrie (2.500 lei)
23.  Luminile  sărbătorilor  -  bucuria  aprinderii  luminilor  ce  împodobesc
oraşul: 19 decembrie (1.000 lei)
24. Reuniune corală creştină - colinde: 25 decembrie (1.200 lei)
25.  Procesiunea  trecerii  anului  2013 -  ceremonial  spectacol  -  artificii:  31
decembrie (8.000 lei)
26. Colaboratori - formaţii, solişti vocali, instrumentişti etc.
27. Participarea formaţiilor artistice ale oraşului  la concursuri,  festivaluri
judeţene, interjudeţene şi internaţionale: 2013 (6.000 lei)
28.  Organizarea  unor  stagiuni  teatrale  primăvară-toamnă  a  Teatrului
Naţional  Cluj-Napoca,  prin  susţinerea  pe  bază  de  contract  a  câte  trei
spectacole pe stagiune: 2013 (32.000 lei)
29.  Începerea demersurilor  pentru achiziţionarea şi  dotarea cu tehnică  şi
accesorii  care  să permită  proiectarea de filme,  în condiţii  şi  la standarde
moderne
30. Semicentenar Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin: noiembrie 2013
(2.000 lei)
31. Zilele Bicălatului: 2013 (1.500 lei)
32. Activităţi culturale „Kós Károly”: noiembrie 2013 (2.000 lei)
33. Achizionarea de costume populare româneşti: 2013 (11.000 lei)
34. Să ne cunoaştem cineaştii”: 16-23 mai 2013 (8.500 lei).
Total: 195.000 lei.
S-a  detaliat  suma  de  65.000  lei  prevăzută  în  bugetul  pe  anul  2013  la
Capitolul „Sport - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, astfel:
- Cerc de Judo - cantonament Clubul Copiilor: 5.000 lei
- Concurs de gimnastică „Nadia Comăneci”: 1.000 lei
- Asociaţia Sportivă „Gheorghe Mureşan”: 15.000 lei
- Asociaţia „Actived 2013” Huedin - concursuri sportive cu ocazia  Zilelor
Huedinului: 2.000 lei
- Clubul de Tenis de câmp „Sănătatea” Huedin: 4.000 lei
- Campionat de tăiat lemne: 3.000 lei
- Campionat de fotbal Cupa „Kalotaszeg”: 2.500 lei.
- Asociaţia „Actived 2013” Huedin - concursuri sportive de 1 iunie: 500 lei
- Fond de rezervă: 32.000 lei.
A fost detaliată suma de 30.000 lei  din bugetul pe anul  2013 la Capitolul
„Tineret” - Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural:
-  Concursul  Internaţional  de  Meşteşuguri  Tradiţionale  „Mâini  de  Aur”,
Ediţia a VI-a, premiere: 1.000 lei
-  Protopopiatul  Ortodox  Român  Huedin  -  Grupul  vocal-folcloric  „Junii
Vlădesei”: 3.000 lei
- Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Treime” Huedin II - Centru parohial
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pentru copii şi tineri: 3.000 lei
- Asociaţia „Actived 2013” Huedin - „Carnavalul  Florilor”,  „Festivalul de
teatru  pentru  elevi”,  „Festival  de  muzică  populară”  (ciclul  gimnazial  şi
liceal): 2.000 lei
- Clubul Copiilor Huedin: 5.000 lei
- Ansamblul de dansuri populare „Suhanc”: 4.000 lei
- Trupa de teatru „Assentinent”: 4.000 lei
- Concurs „Kurutty”: 500 lei
- Concursul de recitări de poezii ale autorului Kányádi Sándor
- Fond de rezervă: 7.000 lei.
S-a  detaliat  suma  de  40.000  lei  din  bugetul  pe  anul  2013  la  Capitolul
„Servicii Religioase - Susţinerea Cultelor”, astfel:
- Biserica „Sf. Vartolomeu” de la Spitalul Orăşenesc Huedin: 2.500 lei
- Biserica Ortodoxă Huedin III din „cartierul” Cetatea Veche: 5.000 lei
- Biserica Greco-Catolică: 2.000 lei
- „Betel”: 1.500 lei
- „Betania”: 1.500 lei
- „Gosen”: 1.500 lei
- Biserica Adventistă de Ziua a şaptea: 1.000 lei
- Protopopiatul Ortodox Român Huedin: 12.000 lei
- Biserica Reformată Huedin: 8.000 lei
- Biserica Reformată Bicălatu: 2.000 lei
- Biserica Romano-Catolică: 1.000 lei
- Biserica Baptistă (de pe Strada B.N. Antal): 500 lei
- Biserica de rit nou ( de pe Strada Garoafelor): 500 lei.
Fond de rezervă: 1.000 lei.
S-a aprobat  detalierea  sumei  de 45.000 lei  din  bugetul  local  la  Capitolul
„Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, astfel:
- Cantina socială de la protopopiatul Ortodox Român Huedin: 12.000 lei
- Revista „Kalotaszeg”: 2.000 lei
- Publicarea cărţii domnului Ferencz Károly: 1.000 lei
-  Republicarea  actualizată  a  monografiei  oraşului  Huedin  (Huedinul,  o
localitate pe drumul spre Europa - aspecte monografice: 28.000 lei
- Fond de rezervă: 2.000 lei.

Nr. 51/8.IV.2013 S-a aprobat cuantumul  total al burselor şcolare,  pe anul  bugetar 2013, în
sumă de 70.000 lei, defalcat astfel:
- Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin: 38.500 lei pentru 75 burse
- Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin: 31.500 lei pentru 60 burse
S-a stabilit cuantumul fiecărei burse, astfel:
- Bursă socială: 50 lei
- Bursă de performanţă: 100 lei
- Bursă de merit: 70 lei
- Bursă de studiu: 50 lei.

Nr. 52/26.IV.2013 A fost rectificat Bugetul Local pe anul 2013 cu suma de 445.000 lei, astfel:
- Venituri: 445.000 lei
- Cheltuieli:  445.000 lei,  din care:  25.000 lei Extindere alimentare  cu apă
potabilă  Gostat,  20.000  lei  pentru  lucrări  de  reparaţii  curente  la  Liceul
Teoretic  „Octavian  Goga”  Huedin  şi  400.000  lei  pentru  modernizare  de
străzi.

Nr. 53/26.IV.2013 Au  fost  aprobate  situaţiile  financiare  ale  S.C.  „Transim”  S.A.  Huedin,
compuse din Bilanţul de Venituri şi Cheltuieli şi Contul de profit şi pierderi
pe anul 2012 (hotărârea are anexe).

Nr. 54/26.IV.2013  S-a aprobat  scoaterea  din  gestiunea  Spitalului  Orăşenesc  Huedin  a  unor
mijloace fixe în valoare de 181.735,25 lei  şi a unor  obiecte de inventar  în
valoare de 1.125,40 lei (hotărârea are anexe).

Nr. 55/26.IV.2013 A fost modificat art. 1 din H.C.L., Nr. 175/20.XII.2012 iar Strada Soarelui a
fost încadrată în zona D în vederea stabilirii taxelor şi impozitelor locale.
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Nr. 56/26.IV.2013 S-a aprobat transmiterea suprafeţei de 8.200 mp, teren înscris în C.F. 51400
proprietate a oraşului Huedin,  din administrarea Consiliului Local Huedin
în administrarea Consiliului Judeţean Cluj în vederea amenajării drumului
de  acces  la  Staţia  de  Transfer  Huedin,  în  cadrul  Proiectului  „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”.

Nr. 57/26.IV.2013 S-au aprobat criteriile de punctare (eligibilitate, selecţie şi repartiţie) pentru
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi de locuinţe din fondul locativ de
stat şi repartizarea acestora în regim de închiriere (hotărârea are anexă).

Nr. 58/26.IV.2013 S-a  stabilit  perioada  cuprinsă  între  29.IV.2013  şi  15.V.2013  pentru
depunerea  dosarelor  de  către  solicitanţii  de  locuinţe  sociale,  în  vederea
alcătuirii  listei  de  priorităţi,  urmând  a  se  realiza  informarea  cetăţenilor
beneficiari. 

Nr. 59/26.IV.2013 A  fost  majorate  tarifele  la  Sala  de  Nunţi  din  Huedin  de  la  1.500
lei/eveniment la 2.000 lei/eveniment, iar la Căminul Cultural Bicălatu de la
50 lei/eveniment la 100 lei/eveniment.

Nr. 60/26.IV.2013 S-a  aprobat  alocarea  sumei  de  1.500  lei  pentru  desfăşurarea  activităţii
„Dorurile mele” - recital muzical de romanţe care a fost cuprins în H.C.L.
Nr. 13/25.I.2013.
A fost majorat de la 6.000 lei la 12.000 lei cuantumul prevăzut în H.C.L. Nr.
50/8.IV.2013  la  rubrica  „Colaboratori,  formaţii,  solişti  vocali,
instrumentişti”.
S-a alocat  suma  de  3.000 lei  pentru  finanţarea  Programului  Educaţional
„Bune Maniere” - pentru tineri din grupuri dezavantajate/defavorizate, cu
vârsta cuprinsă între 7-15 ani, pentru comunitatea de rromi din Huedin.
A fost aprobat un fond de rezervă de 4.500 lei pentru programele derulate
prin Casa de Cultură Huedin.

Nr. 61/26.IV.2013 S-a aprobat suma de 1.500 lei pentru acţiuni desfăşurate de Corul de copii
al  Bisericii  Reformate  din Huedin  din  fondul  de rezervă de la  Capitolul
„Tineret, acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural”.

Nr. 62/26.IV.2013 Au fost aprobate preţurile biletelor pentru spectacolele care urmează să se
desfăşoare în cadrul Casei de Cultură Huedin, astfel:
1.  Bilet  de  intrare  1  persoană/spectacol:  25  lei  (rândurile  1-8  adică  106
locuri)
2.  Bilet  de intrare  1 persoană/spectacol:  20  lei  (rândurile  9-18  adică  140
locuri)
3. Bilet de intrare 1 persoană/spectacol. 15 lei (rândurile 19-21 cu 24 locuri,
iar la balcon 64 locuri).

Nr. 63/26.IV.2013 S-a aprobat închirierea a două cabinete medicale în suprafaţă de 33,33 mp,
constând în două încăperi (o încăpere de 16,01 mp, iar alta de 17,32 mp),
situate la Etajul  II, Corp A, camerele  214 şi 216 precum şi a unui  spaţiu
adiacent,  în suprafaţă de 9,76 mp, spaţiu compus  din hol de acces, sală de
aşteptare şi grup social  din incinta Policlinicii  Huedin din Piaţa Victoriei,
Nr. 6-8.
A fost aprobat Caietul de Sarcini şi conţinutul Contractului de închiriere a
acestor spaţii (hotărârea are anexe).

Nr. 64/26.IV.2013 S-a aprobat alocarea sumei  de 4.000 lei  pentru achiziţionarea de mese de
tenis pentru Sala de Sport de la Şcoala Nouă din Piaţa Republicii, Nr. 42-48.

Nr. 65/26.IV.2013 S-a aprobat transformarea postului de personal didactic auxiliar laborant II
-  studii  medii,  în  post  de  laborant  I  -  studii  medii  la  Liceul  Teoretic
„Octavian Goga” Huedin.
S-a aprobat  transformarea  unor  posturi  de personal  nedidactic  în cadrul
Liceului Teoretic „Octavian Goga” Huedin, astfel:
- din muncitor (întreţinere) II în muncitor (întreţinere) I - normă întreagă
- din muncitor (fochist) II în muncitor (fochist) I - normă întreagă
- din muncitor (bucătar) III în muncitor (bucătar) II - normă întreagă
- din muncitor (spălătoreasă) VI în muncitor (spălălătoreasă) V - 1/2 normă.

Nr. 66/26.IV.2013 S-a aprobat  promovarea  a  două  persoane  angajate  la  Liceul  Tehnologic
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„Vlădeasa” Huedin pe postul de îngrijitor II pe postul de îngrijitor I.
Nr. 67/26.IV.2013 A fost modificat şi completat art. 1 din H.C.L. Nr. 28/22.II.2013 privitor la

închirierea  unor  spaţii  de la Liceul  Teoretic  „Octavian Goga” Huedin  în
sensul  că  această  instituţie  trebuie  să  vireze  în contul  Primăriei  oraşului
Huedin a 50 % din cuantumul sumelor obţinute în urma închirierii.

Nr. 68/26.IV.2013 A fost aprobată desemnarea domnului profesor Rus Ioan ca reprezentant al
Consiliului  Local  Huedin  în  Comisia  pentru  Evaluarea  şi  Asigurarea
Calităţii de la Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin.

Nr. 69/26.IV.2013 S-a  aprobat  alocarea  unui  premiu  în  cuantum  de  250 lei/familie  pentru
familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie.
A  fost  aprobată  alocarea  unui  premiu  în  cuantum  de  500  lei/persoană
pentru persoanele care au împlinit 100 ani de viaţă. 
A  fost  aprobat  Calendarul  manifestărilor  cultural-artistice  şi  sportive
organizate cu ocazia Zilelor Huedinului „În Florar la Huedin” în luna mai
2013, astfel:
Ziua I: 16 mai 2013
-  ora  11.30:  Inaugurarea  „Clubului  Pensionarilor”  la  Casa  de  Cultură
Huedin
- ora 13.00: Masa festivă de la Casa Tineretului şi dedicată pensionarilor
- ora 19.00: Film artistic „Medalia de onoare” difuzat  la Casa de Cultură
Huedin
Ziua II: 17 mai 2013
- ora 12.00: Simpozion „Huedinul de ieri şi azi” la Casa de Cultură Huedin
- ora 13.00: Competiţii sportive între elevi
-  ora  21.00:  Film artistic  „Poziţia  copilului”  difuzat  la  Casa  de  Cultură
Huedin
Ziua III: 18 mai 2013
- ora 9.00: Concurs  Internaţional  de Meşteşuguri Tradiţionale  „Mâini  de
Aur” organizat în Parcul Central al oraşului Huedin
- ora 10: Festivitate la Primăria şi Consiliul Local Huedin unde urmează a fi
primite delegaţiile oraşelor din străinătate înfrăţite cu Huedinul precum şi a
delegaţiilor  prezente  la  Concursul  Internaţional  de  Meşteşuguri
Tradiţionale „Mâini de Aur”. Cu această ocazie se va semna protocolul de
înfrăţire dintre oraşul Huedin şi oraşul Derecske din Ungaria.
-  ora  12.00:  Stihl  Timbersports  -  demonstraţie  sportivă  a  tăietorilor  de
lemne
-  ora  21.00:  Film artistic  „Poziţia  copilului”  difuzat  la  Casa  de  Cultură
Huedin
Ziua IV: 19 mai 2013
- ora 13.30: Parada Portului Popular
- ora 14.00: Discursul oficialităţilor
- ora 14.30-21.45: Spectacol artistic şi folcloric, cu următoarea participare:
- Grădiniţa „Prichindeii Veseli” Huedin
- Şcoala de Dans „Roboş”
- Grupul Vocal „Junii Vlădesei”
- Ansamblul „Cununa Vlădesei”
- Ansamblul Rromilor din Huedin
- Ansamblul „Mărţişorul” Cluj-Napoca
- Orchestra şi soliştii „Cununa Transilvană”
- Asociaţia Folclorică „Transilvania” Cluj-Napoca
- Ansamblul „Meseşul” Zalău
- Şcoala Populară de Artă „Tudor Jarda” Cluj-Napoca
- Ionuţ Fulea
- Ioan Seleşi - momente vesele
- Emanuel Cârstea din Cluj-Napoca
- Formaţia „Krafft” din Timişoara
- Formaţia „Daggu” din Germania
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- Michelle şi dansatorii” - Bucureşti
- ora 22.00: Artificii

Nr. 70/31.V.2013 S-a aprobat  Contul  de Execuţie  Bugetară pe Secţiunea  de Funcţionare  şi
Secţiunea de Dezvoltare a oraşului Huedin, la data de 31.III.2013 (hotărârea
are anexă).

Nr. 71/31.V.2013 A fost aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013 a S.C. Transim
S.A. Huedin (hotărârea are anexă).

Nr. 72/31.V.2013 S-a aprobat prelungirea liniei de credit a S.C. „Crişul” Huedin S.A. în sumă
de  110.000  lei  contractată  la  C.E.C.  Bank  pe  o  perioadă  de  12  luni  şi
menţinerea garanţiilor:  activul  - sediul  societăţii  situat  în Huedin,  Strada
Băii, Nr. 3, înscris în C.F. 4336, nr. top. 99/2/2 şi 103/2, gaj pe contul curent,
bilet  de ordin,  gaj  asupra poliţei  de asigurare,  fiind  împuternicit  în acest
sens,  domnul  inginer  Stîngă Silviu Nicolae  în calitate  de director  al  S.C.
„Crişul” Huedin S.A.

Nr. 73/31.V.2013 A fost  aprobat  Calendarul  manifestărilor  cultural-artistice  organizate  în
data de 31 mai  2013 la Casa de Cultură Huedin cu ocazia zilei  de 1 iunie
2013 sub denumirea „Ziua Internaţională a Copilului”, astfel:
- „Desene pe carton”, cu tematică ilustrând aspecte ale copilăriei, concursul
este adresat copiilor din ciclul primar care vor primi materialele necesare,
diplome şi premii.

Nr. 74/31.V.2013 S-a aprobat completarea Contractului de închiriere Nr. 3675 din 27.IV.2011
a domnului Szrága Zoltán, după cum urmează:
- Cabinetul - situat în incinta Policlinicii Huedin, la Etajul II, Corp B, la nr.
26, în suprafaţă de 15,75 mp
- Spaţiul adiacent cabinetului compus din hol de acces, sală de aşteptare şi
grup social, în suprafaţă de 11,55 mp, la nr. 33
-  Spaţiul  adiacent  cabinetului  compus  din  1/5  parte  din  două  încăperi
destinate  unor  spaţii  tehnice  pentru  colectarea  deşeurilor  periculoase  şi
depozitarea materialelor de curăţenie, situate la Etajul II, Corp A, la poziţia
nr. 255 şi nr.226, în suprafaţă de 3,07 mp.
S-a aprobat completarea Contractului de închiriere Nr. 3677 din 27.IV.2011
a domnului Kupa Vasile, după cum urmează:
- Cabinetul - situat în incinta Policlinicii Huedin, la Etajul II, Corp B, la nr.
28, în suprafaţă de 15,75 mp
- Spaţiul adiacent cabinetului compus din hol de acces, sală de aşteptare şi
grup social, în suprafaţă de 11,55 mp, la nr. 33
-  Spaţiul  adiacent  cabinetului  compus  din  1/5  parte  din  două  încăperi
destinate  unor  spaţii  tehnice  pentru  colectarea  deşeurilor  periculoase  şi
depozitarea materialelor de curăţenie, situate la Etajul II, Corp A, la poziţia
nr. 255 şi nr. 226, în suprafaţă de 3,07 mp.
S-a aprobat completarea Contractului de închiriere Nr. 3345 din 12.IV.2011
a doamnei Pop Maria, după cum urmează:
- Cabinetul - situat în incinta Policlinicii Huedin, la Etajul II, Corp B, la nr.
29, în suprafaţă de 16,28 mp
- Spaţiul adiacent cabinetului compus din hol de acces, sală de aşteptare şi
grup social, în suprafaţă de 11,55 mp, la nr. 33
-  Spaţiul  adiacent  cabinetului  compus  din  1/5  parte  din  două  încăperi
destinate  unor  spaţii  tehnice  pentru  colectarea  deşeurilor  periculoase  şi
depozitarea materialelor de curăţenie, situate la Etajul II, Corp A, la poziţia
nr. 255 şi nr. 226, în suprafaţă de 3,07 mp.
S-a aprobat completarea Contractului de închiriere Nr. 3706 din 27.IV.2011
a domnului Varga Alexandru, după cum urmează:
- Cabinetul - situat în incinta Policlinicii Huedin, la Etajul II, Corp B, la nr.
29, în suprafaţă de 10,39 mp
- Spaţiul adiacent cabinetului compus din hol de acces, sală de aşteptare şi
grup social, în suprafaţă de 11,55 mp, la nr. 33
-  Spaţiul  adiacent  cabinetului  compus  din  1/5  parte  din  două  încăperi
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destinate  unor  spaţii  tehnice  pentru  colectarea  deşeurilor  periculoase  şi
depozitarea materialelor de curăţenie, situate la Etajul II, Corp A, la poziţia
nr. 255 şi nr. 226, în suprafaţă de 3,07 mp.
S-a  aprobat  completarea  Contractului  de  închiriere  Nr.  11216  din
24.XII.2011 a S.C. Tripodent S.R.L., după cum urmează:
- Cabinetul - situat în incinta Policlinicii Huedin, la Etajul I, Corp A, la nr.
29, în suprafaţă de 15,60 mp
- Spaţiul adiacent cabinetului compus din hol de acces, sală de aşteptare şi
grup social, în suprafaţă de 12,60 mp, la Etajul I, Corp A
-  Spaţiul  adiacent  cabinetului  compus  din  1/5  parte  din  două  încăperi
destinate  unor  spaţii  tehnice  pentru  colectarea  deşeurilor  periculoase  şi
depozitarea materialelor de curăţenie, situate la Etajul II, Corp A, la poziţia
nr. 255 şi nr. 226, în suprafaţă de 3,07 mp.

Nr. 75/31.V.2013 S-a modificat  art.  1  din H.C.L.  Nr.  58/26.IV.2013,  în sensul  că  termenul
limită de depunere a cererilor şi dosarelor solicitanţilor de locuinţe sociale,
în vederea alcătuirii  listei  de priorităţi  pentru  locuinţele  sociale,  aflate  în
administrarea Consiliului Local Huedin, este de 31.X.2013.

Nr. 76/31.V.2013 A fost aprobată suma de 540 lei, cu titlu de ajutor de înmormântare, pentru
familia  doamnei  Kovács  Ileana  având  ultimul  domiciliu  în  localitatea
Bicălatu, Nr. 180, decedată la data de 3.V.2013.

Nr. 77/31.V.2013 S-a aprobat  tariful  de închiriere  în cuantum de 500 lei/zi  a Parcului  din
Strada Avram Iancu,  Nr.  39, pentru desfăşurarea unor activităţi  cultural
artistice,  urmând  a  se  adăuga  la  acestă  sumă  preţul  energiei  electrice
consumate  pe perioada  închirierii  parcului  conform indicelui  consumului
contoarelor electrice.

Nr. 78/31.V.2013 Au  fost  stabilite  amplasamentele,  suprafaţa  şi  închirierea  unor  terase
comerciale din faţa unităţilor comerciale pe perioada de vară, astfel:
- Str. Băii, Nr. 6 - suprafaţa de 15 mp în perioada 15.VI.2013-15.IX.2013
-  Piaţa  Republicii,  Nr.  8  -  suprafaţa  de  8,5  mp  în  perioada  1.VI.2013-
30.IX.2013
-  Piaţa  Republicii,  Nr.  39  -  suprafaţa  de  15  mp  în  perioada  1.VI.2013-
1.IX.2013
-  Str.  Avram Iancu,  Nr.  41 - suprafaţa  de 15 mp în perioada 1.VI.2013-
30.IX.2013
-  Piaţa  Republicii,  Nr.  8  -  suprafaţa  de  8  mp  în  perioada  1.VI.2013-
1.IX.2013.

Nr. 79/31.V.2013 S-a  aprobat  închirierea  prin  licitaţie  publică  a  suprafeţei  de  285,46  ha
aparţinând oraşului Huedin pentru desfăşurarea unor activităţi de păşunat.

Nr. 80/31.V.2013 A fost aprobată rectificarea Bugetului  de Venituri şi Cheltuieli  a oraşului
Huedin pe anul 2013 cu suma de 9.850 lei.

Nr. 81/21.VI.2013 A fost aprobat Contractul de închiriere cu Nr. 3680/27.IV.2011 a doamnei
Ravnic Julieta Eufemia, după cum urmează:
- Cabinetul - situat în incinta Policlinicii Huedin, Parter, Corp A, în surafaţă
de 33,13 mp
- Spaţiul adiacent  cabinetului  este în suprafaţă  de 17,89 mp fiind  compus
din  hol  de  acces,  sală  de  aşteptare  şi  grup  social,  fiind  situat  în incinta
Policlinicii Huedin, Parter, Corp A
- Spaţiul adiacent  cabinetului  compus  din 1/2 parte este constituit  dintr-o
încăpere  destinată  amenajării  unui  spaţiu  tehnic  pentru  colectarea
deşeurilor periculoase şi depozitarea materialelor de curăţenie, fiind situat
în incinta Policlinicii Huedin, Parter, Corp A, în suprafaţă de 4,16 mp.
A fost aprobat Contractul de închiriere cu Nr. 3679/27.IV.2011 a doamnei
Farkas Ancuţa Ioana, după cum urmează:
- Cabinetul - situat în incinta Policlinicii Huedin, Parter, Corp A, în surafaţă
de 22,48 mp
- Spaţiul adiacent  cabinetului este în suprafaţă de 25, 69 mp fiind compus
din  hol  de  acces,  sală  de  aşteptare  şi  grup  social,  fiind  situat  în incinta
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Policlinicii Huedin, Parter, Corp A
- Spaţiul  adiacent  cabinetului  compus  din 1/2 parte este constituit  dintr-o
încăpere  destinată  amenajării  unui  spaţiu  tehnic  pentru  colectarea
deşeurilor periculoase şi depozitarea materialelor de curăţenie,  fiind situat
în incinta Policlinicii Huedin, Parter, Corp A, în suprafaţă de 4,16 mp.

Nr. 82/21.VI.2013 S-a aprobat scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante din Statul
de Funcţii al Spitalului orăşenesc Huedin, astfel:
- postul de medic specialist de la Compartimentul Psihiatrie Cronici
- postul de infirmieră de la Secţia Pediatrie
-  postul  de  asistent  medical  principal  de  la  Cabinetul  de  Planificare
Familială
- postul de psiholog la Cabinetul de Psihologie
- postul de croitoreasă la Compartimentul de Spălătorie
- postul de analist programator
- postul de medic specialist A.T.I.
A fost modificat Statul de Funcţii la data de 10.VI.2013, astfel:
- poziţia nr. 168 a fost eliberată prin pensionarea doamnei asistent medical
principal Péntek Ana a fost ocupată prin transferul doamnei Bîlc Gabriela
de la poziţia 44, tot asistent medical principal,  iar poziţia nr. 5 de asistent
medical principal a fost vacantată prin pensionarea doamnei Marc Aurelia.

Nr. 83/21.VI.2013 S-a aprobat modificarea H.C.L. Nr. 62/8.IV.2013 prin micşorarea preţului
biletelor la spectacolele  care se vor desfăşura la Casa de Cultură Huedin,
astfel:
1.  Bilet  de  intrare  1  persoană/spectacol:  20  lei  (rândurile  1-8  adică  106
locuri)
2.  Bilet  de intrare  1 persoană/spectacol:  25  lei  (rândurile  9-18  adică  140
locuri)
3. Bilet de intrare 1 persoană/spectacol: 10 lei (rândurile 19-21 cu 24 locuri
iar la balcon 64 locuri).

Nr. 84/21.VI.2013 A fost aprobată închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 4 mp,
situată  în  Piaţa  Victoriei,  Nr.  6-8,  în  curtea  Policlinicii  Huedin,  pentru
amplasarea unui chioşc din termopan pentru comercializarea presei precum
şi Caietul  de Sarcini  şi  conţinutul  Contractului  de închiriere  (stabilite  în
anexa la hotărâre).
S-a  aprobat  închirierea  prin  licitaţie  publică  a  unei  suprafeţe  de  4  mp,
situată în Piaţa Republicii,  Nr. 8, colţ cu Strada Vlădeasa,  teren situat  pe
trotuar,  lângă  clădirea  Hotelului  Vlădeasa,  în  vederea  amplasării  unui
chioşc din termopan pentru vânzare presă, precum şi Caietul de Sarcini şi
conţinutul Contractului de închiriere (stabilite în anexa la hotărâre).

Nr. 85/21.VI.2013 A fost aprobată completarea art.  16 din Regulamentul  pentru înfiinţarea,
organizarea  şi  exploatarea  spaţiilor  destinate  parcărilor  auto  în  oraşul
Huedin,  aprobat  prin  H.C.L.  Nr.  90/2009  şi  instituirea  a  două  noi
contravenţii, astfel:
- lit. f - staţionarea şi parcarea autovehiculelor în parcările de reşedinţă de
domeniu,  fără  a avea abonamente  sau fără a avea afişate la loc vizibil  pe
parbrizul maşinii, la interior
-  lit.  g  -  staţionarea  şi  parcarea  autovehicolelor  în  parcările  destinate
persoanelor cu handicap.

Nr. 86/21.VI.2013 S-a aprobat repartizarea profitului în sumă de 5.461 lei pe anul 2012 la S.C.
„Transim” S.A. Huedin, astfel:
1. Dividende 50% în valoare de 2.731 lei.
2. Participarea salariaţilor la profit cu suma de 546 lei.
Rezerve 40% în valoare de 2.184 lei.

Nr. 87/21.VI.2013 A fost  aprobat  un  ajutor  de  urgenţă  în  cuantum  de  1.800  lei,  familiei
Lakatos Éva, Strada Lăutarilor, Nr. 19, pentru procurarea unor materiale
de construcţii necesare unor reparaţii la locuinţa de domiciliu.

Nr. 88/21.VI.2013 S-a  aprobat  alocarea  unui  ajutor  de  urgenţă  în  cuantum  de  3.800  lei,
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familiei  Zahar  Viorica,  Strada  Lăutarilor,  Nr.  9,  pentru  procurarea  de
materiale de construcţii necesare unor reparaţii la locuinţa de domiciliu.

Nr. 89/21.VI.2013 A fost aprobat  un ajutor de urgenţă  în cuantum de 600 lei,  familiei  Dani
Vilma,  Strada  Fildului,  Nr.  63,  pentru  procurarea  de  materiale  de
construcţii necesare unor reparaţii la locuinţa de domiciliu.

Nr. 90/21.VI.2013 S-a aprobat alocarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 600 lei, familiei
Tárkánui Ildicó Elisabeta, Strada Lăutarilor, Nr. 22, pentru procurarea de
materiale de construcţii necesare unor reparaţii la locuinţa de domiciliu.

Nr. 91/21.VI.2013 S-a  aprobat  închirierea  prin  licitaţie  publică  a  unei  suprafeţe  de  6  mp,
situată în Strada Vlădeasa,  Nr. 1 (lângă Cafe Bar),  în vederea amplasării
unei  tonete  pentru  vânzare  îngheţată.  A fost  aprobat  Caietul  de  Sarcini
precum  şi  conţinutul  Contractului  de  închiriere  (stabilite  în  anexa  la
hotărâre).

Nr. 92/26.VII.2013 S-a  aprobat  scoaterea  la  concurs  a  două  posturi  vacante  din  Statul  de
Funcţii de la Spitalul Orăşenesc Huedin, astfel:
- postul de medic specialist A.T.I. de la Compartimentul A.T.I.
- postul de medic în specialiatatea epidemiologie de la Compartimentul  de
Prevenire şi Control a Infecţiilor Nosocomiale
S-a aprobat transformarea postului de medic primar de la poziţia nr. 62 din
Statul de Funcţii al Spitalului Orăşenesc Huedin, în post de moaşă cu studii
superioare.

Nr. 93/26.VII.2013 A  fost  revocată  Hotărârea  Consiliului  Local  Huedin  Nr.  63/14.XII.1992
privind  acordarea unui  spaţiu şi scutirea de plată a chiriei  pentru Clubul
Copiilor Huedin.
S-a aprobat închirierea unui spaţiu în suprafaţă totală de 144,30 mp, prima
încăpere în suprafaţă de 69,30 mp (sală de judo), a doua încăpere de 50 mp
(sala de forţă) şi a treia încăpere în suprafaţă de 25 mp (vestiar), în incinta
Casei Tineretului, pentru desfăşurarea de activităţi educativ-sportive.
A  fost  aprobat  Caietul  de  Sarcini  pentru  organizarea  licitaţiei  privind
închirierea spaţiului de 144,30 mp şi conţinutul Contractului de închiriere a
acestuia (hotărârea are anexe).

Nr. 94/26.VII.2013 A fost  modificată  H.C.L.  Nr.  1/3.I.2013,  şi  anume  Cap.  VIII,  rândul  11,
coloana  2  -  sedii  de  partide  politice  sau  diverse  forme  de  organizare  a
activităţilor cu caracter politic  în „taxe  pentru închiriere  sedii  de partide
politice sau diverse forme de organizare a activităţilor cu caracter politic şi
activităţi educative şi cultural-sportive”.

Nr. 95/26.VII.2013 S-a aprobat oferta de donaţie înaintată de familia Lazea Constantin şi Lazea
Georgeta, domiciliaţi în oraşul Huedin, Strada Florilor, Nr. 33, a terenului
înscris în C.F. 51025 - Huedin, nr. cadastral 51025 în suprafaţă de 520 mp,
pentru ca acest amplasament să devină stradă publică.

Nr. 96/26.VII.2013 A fost  aprobată  finalizarea  procedurii  de consultare  a populaţiei  privind
actualizarea Planului Urbanistic General al Oraşului Huedin, etapa privind
Noul Regulament Urbanistic Local.
S-a  aprobat  (de  principiu)  noul  Regulament  Urbanistic  Local,  a  cărui
aprobare finală va fi prezentată după obţinerea avizelor şi acordurilor de la
instituţiile emitente.

Nr. 97/26.VII.2013 S-a  aprobat  amplasarea  a  4  containere  destinate  depozitării  gunoiului
menajer a unor familii cu venituri reduse şi care sunt domiciliate pe străzile
Fildului, Dealului, Colonia Nouă şi Lăutarilor din oraşul Huedin.

Nr. 98/26.VII.2013 A fost aprobată închirierea spaţiului comercial situat pe Strada Horea, Nr.
1, în suprafaţă totală de 56,42 mp.
S-a  aprobat  Caietul  de  Sarcini  pentru  organizarea  licitaţiei  privind
închirierea spaţiului de 56,42 mp şi conţinutul  Contractului de închiriere a
acestuia (hotărârea are anexe).

Nr. 99/26.VII.2013 S-a  aprobat  Organigrama  Aparatului  de  Specialitate  al  Primarului
Oraşului  Huedin  şi  Statul  de  Funcţii  al  Aparatului  de  Specialitate  al
Primarului Oraşului Huedin (hotărârea are anexe).
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Nr. 100/26.VII.2013 A fost aprobată Convenţia  de Parteneriat  între Consiliul  Local Huedin şi
Fundaţia Creştină Diakonia Cluj, privind înfiinţarea serviciului de îngrijire
medicală şi socio-medicală la domiciliul  persoanelor vârstnice,  bolnave sau
dependente  şi  a unui  program de  incluziune  socială  şi  şcolară  a  copiilor
rromi.
S-a aprobat alocarea în fiecare lună a sumei de 2.000 lei, pe o perioadă de 4
ani,  începând  cu anul  2014,  sumă  ce  reprezintă  cofinanţarea  proiectului
pentru activităţile  de tip „şcoală după şcoală”  şi servicii  sociale,  respectiv
socio-medicale în oraşul Huedin.

Nr. 101/26.VII.2013 S-a aprobat alocarea sumei de 2.000 lei Parohiei Reformate Huedin, pentru
organizarea unei tabere internaţionale de muzică (60 copii), în perioada 5-
17  august  2013,  din  fondul  de  rezervă  prevăzut  la  Capitolul  „Tineret,
acţiuni  cu  caracter  ştiinţific  şi  social-cultural,  conform  cu  H.C.L.  Nr.
50/8.IV.2013.

Nr. 102/26.VII.2013 A fost  aprobat  Acordul  de  principiu  privind  realizarea  unei  investiţii  de
către S.C. PAULOWNIA GREENE INTERNATIONAL S.R.L constând în
construirea unei Centrale Termice de 0,5-1 MV, pentru producerea energiei
termice  şi  electrice  prin  gazeificarea  deşeurilor  solide  urbane  sau  de
provenienţă  lemnoasă  şi  agricolă,  pentru  asigurarea  energiei  termice
necesare Spitalului Orăşenesc Huedin şi a altor instituţii.

Nr. 103/26.VII.2013 S-a aprobat scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe propuse a fi ieşite din
funcţiune,  în sumă totală de 181.735,25 lei şi a unor obiecte de inventar în
sumă  totală  de  1.125,40  lei,  din  cadrul  Spitalului  Orăşenesc  Huedin
(hotărârea are anexe).

Nr. 104/23.VIII.2013 A fost aprobată rectificarea Bugetului Local pe anul 2013.
Nr. 105/30.VIII.2013 S-a aprobat  Execuţia  Bugetului  de Venituri  şi  Cheltuieli  pe Secţiunea  de

Funcţionare  şi  Secţiunea  de  Dezvoltare  a  oraşului  Huedin  la  data  de
30.VI.2013 (hotărârea are anexă).

Nr. 106/30.VIII.2013 A fost  aprobată  închirierea  unui  teren  în suprafaţă  de  14  mp,  situat  în
Strada Vlădeasa, Nr. 5, în spatele magazinului Palimex (lângă gardul de la
Clubul  Copiilor  Huedin),  în  vederea  amplasării  unei  construcţii
demontabile sezoniere pentru depozitarea de mărfuri uşor vandabile.
S-a  aprobat  Caietul  de  Sarcini  pentru  organizarea  licitaţiei  privind
închirierea  spaţiului  şi  conţinutul  Contractului  de  închiriere  a  acestuia
(hotărârea are anexe).

Nr. 107/30.VIII.2013 A fost împuternicit domnul primar Moroşan Mircea,  iar, în lipsa acestuia,
doamna  viceprimar  Giurgiu  Marinela,  pentru  semnarea  la  Notariat  a
Contractului de Donaţie teren, care face obiectul H.C.L. Nr. 95/26.VII.2013.

Nr. 108/30.VIII.2013 S-a aprobat instituirea obligativităţii în sarcina proprietarilor, atât persoane
fizice, cât şi persoane juridice, de racordare a imobilelor pe care le deţin la
reţeaua centralizată de canalizare a oraşului.

Nr. 109/30.VIII.2013 A fost alocată suma de 25.000 lei Asociaţiei Sportive „Vlădeasa” Huedin, în
vederea susţinerii activităţilor sportive în anul 2013 din fondul de rezervă de
la Capitolul  referitor la „Sport - Alte  cheltuieli  cu bunuri  şi servicii”  din
cadrul Bugetului Local al Oraşului Huedin pe anul 2013.

Nr. 110/30.VIII.2013 S-a alocat suma de 400 lei pentru acoperirea cheltuielilor de participare a
Asociaţiei  „Actived  2013”  Huedin,  la  Concursul  Naţional  de  Ceramică
pentru Copii „Cocoşul de Hurez”, din suma de 2.000 lei prevăzută la art. 4
al  H.C.L.  Nr.  50/8.IV.2013  la  Capitolul  „Tineret  -  Acţiuni  cu  caracter
ştiinţific şi social-cultural”.

Nr. 111/30.VIII.2013 A fost stabilită o chirie în cuantum de 450 lei/lună, pentru un spaţiu de 79,80
mp situat în incinta Sălii de Sport de la Şcoala Nouă din Piaţa Republicii,
Nr. 42-48, pentru desfăşurarea activităţii Cercului de Judo.
S-a aprobat închirierea spaţiului în suprafaţă de 79,80 mp, la etajul Sălii de
Sport, precum şi documentele necesare şi anume Caietul de Sarcini pentru
organizarea licitaţiei şi conţinutul Contractului de închiriere (hotărârea are
anexe).

17



Nr. 112/30.VIII.2013 S-a  aprobat  rectificarea  Bugetului  de  Venituri  Proprii  şi  Subvenţii
Consolidat al U.A.T. oraş Huedin, cu suma de 25.500 lei.

Nr. 113/30.VIII.2013 S-a rectificat Bugetul Local pe anul 2013 cu suma de 120.000 lei prevăzute a
se acorda cheltuielilor de personal din învăţământ în Trim. III şi Trim. IV
din anul 2013.

Nr. 114/30.VIII.2013 S-a aprobat  scoaterea la concurs  a unui  post de asistent  farmacie  vacant
(poziţia  nr.  166  din  Statul  de  Funcţii  al  Spitalului  Orăşenesc  Huedin)
precum şi modificarea funcţiei  de chimist  în chimist  specialist (poziţia  nr.
182 din Statul de Funcţii al Spitalului Orăşenesc Huedin).
A fost aprobat Statul de Funcţii modificat în urma concursurilor susţinute
în data de 24-25/25.VII.2013, pentru ocuparea posturilor de asistent medical
-  Cabinet  Planificare  Familială  (poziţia  nr.  5  din  Statul  de  Funcţii  al
Spitalului  Orăşenesc  Huedin),  analist  programator  (poziţia  nr.  226  din
Statul de Funcţii  al Spitalului  Orăşenesc Huedin),  croitoreasă (poziţia  nr.
244 din Statul de Funcţii al Spitalului Orăşenesc Huedin) şi (poziţia nr. 100
din Statul  de Funcţii  al  Spitalului  Orăşenesc  Huedin)  infirmieră  -  Secţia
Pediatrie. 

Nr. 115/30.VIII.2013 A  fost  aprobată  desemnarea  domnului  Parpucea  Emilian  şi  a  doamnei
Stîngă Mariana ca reprezentanţi ai Consiliului Local Huedin, în calitate de
membrii  supleanţi  în Consiliul  de  Administraţie  al  Spitalului  Orăşenesc
Huedin.

Nr. 116/30.IX.2013 S-a rectificat  Bugetul  Local pe anul  2013, cu suma de 100.000 lei,  pentru
finalizarea documentaţiei  „Studiu de fezabilitate pentru înfiinţare reţea de
distribuţie a gazelor naturale în oraşul Huedin, Judeţul Cluj”.

Nr. 117/30.IX.2013 A fost rectificat Bugetul Local pe anul 2013 prin virarea de credite bugetare
de la un capitol la alt capitol al clasificării bugetare şi de la un program la
alt program.

Nr. 118/30.IX.2013 A  fost  aprobată  valoarea  de  inventar  de  2.363.249,25  lei  a  celor  9
apartamente din imobilul situat în oraşul Huedin,  Strada Fildului,  Nr. 59,
valori de inventar după cum urmează:
- Apartamentul nr. 1 - valoare inventar: 300.822 lei
- Apartamentul nr. 2 - valoare inventar: 225.086,25 lei
- Apartamentul nr. 3 - valoare inventar: 300.822 lei
- Apartamentul nr. 4 - valoare inventar: 300.822 lei
- Apartamentul nr. 5 - valoare inventar: 300.822 lei
- Apartamentul nr. 6 - valoare inventar: 300.822 lei
- Apartamentul nr. 7 - valoare inventar: 213.567 lei
- Apartamentul nr. 8 - valoare inventar: 206.919 lei
- Apartamentul nr. 9 - valoare inventar: 213.567 lei.
S-a  aprobat  completarea  listei  detaliate  a  locuinţelor  sociale  aflate  în
proprietatea oraşului Huedin (aprobată prin H.C.L. Nr. 163/29.XI.2012) cu
un număr de 5 apartamente nerepartizate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele
naţionalizate  care  se  restituie  foştilor  proprietari,  care  prin  H.C.L.  Nr.
106/30.VII.2010,  au  fost  transformate  în  locuinţe  sociale,  după  cum
urmează:
1.  Apartamentul  nr.  1  -  cu  o  suprafaţă  de 54,30  mp  -  valoare  inventar:
300.822 lei
2.  Apartamentul  nr.  2  -  cu  o  suprafaţă  de 40,65  mp  -  valoare  inventar:
225.086,25 lei
3.  Apartamentul  nr.  4  -  cu  o  suprafaţă  de 54,30  mp  -  valoare  inventar:
300.822 lei
4.  Apartamentul  nr.  8  -  cu  o  suprafaţă  de 37,35  mp  -  valoare  inventar:
206.919 lei
5.  Apartamentul  nr.  9  -  cu  o  suprafaţă  de 38,55  mp  -  valoare  inventar:
213.567 lei.
Valoarea totală a celor 5 apartamente transformate în locuinţe sociale este
de 1.247.216,25 lei.
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S-a aprobat lista completă a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat din
proprietatea oraşului Huedin (hotărârea are anexă).
A fost aprobată valoarea de inventar şi suprafeţele celor patru apartamente
situate în blocul A.N.L. de pe Strada Fildului,  Nr. 59, conform destinaţiei
iniţiale  adică  pentru  chiriaşii  evacuaţi  din  locuinţe  naţionalizate  care  se
restituie foştilor proprietari, după cum urmează:
1.  Apartamentul  nr.  3 -  cu o suprafaţă  de  54,30 mp  -  valoare  inventar:
300.822 lei
2.  Apartamentul  nr.  5 -  cu o suprafaţă  de  54,30 mp  -  valoare  inventar:
300.822 lei
3.  Apartamentul  nr.  6 -  cu o suprafaţă  de  54,30 mp  -  valoare  inventar:
300.822 lei
4.  Apartamentul  nr.  8 -  cu o suprafaţă  de  54,30 mp  -  valoare  inventar:
300.822 lei.

Nr. 119/30.IX.2013 S-a aprobat închirierea spaţiului situat pe Strada Horea, Nr. 1, în suprafaţă
totală de 153,81 mp, compus din patru încăperi folosite ca spaţiu comercial,
respectiv spaţiu adiacent spaţiului comercial.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 120/30.IX.2013 S-a  aprobat  modificarea  suprafeţelor  de  păşune  înscrise  în  Inventarul
Domeniului  Public  al  Oraşului  Huedin,  aprobat  prin  H.C.L.  Nr.
121/31.VIII.2012, astfel:
1. poziţia nr. 257 (teren păşune trup Bolic în suprafaţă de 576.600 mp)
2. poziţia nr. 258 (teren păşune trup Pălăştag în suprafaţă de 584.400 mp)
3. poziţia nr. 259 (teren păşune trup Fârţa în suprafaţă de 4.050.900 mp).
A fost aprobată 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 75.000 mp
- Parcela 2 în suprafaţă de 190.456 mp
- Parcela 3 în suprafaţă de 70.169 mp
- Parcela 4 în suprafaţă de 76.407 mp
- Parcela 5 în suprafaţă de 96.622 mp
- Parcela 6 în suprafaţă de 31.712 mp
- Parcela 7 în suprafaţă de 21.362 mp
- Parcela 8 în suprafaţă de 45.442 mp
- Parcela 9 în suprafaţă de 355.111 mp
- Parcela 10 în suprafaţă de 86.515 mp
- Parcela 11 în suprafaţă de 266.847 mp
- Parcela 12 în suprafaţă de 174.471 mp
- Parcela 13 în suprafaţă de 250.072 mp
- Parcela 14 în suprafaţă de 304.675 mp
- Parcela 15 în suprafaţă de 126.206 mp
- Parcela 16 în suprafaţă de 263.543 mp
- Parcela 17 în suprafaţă de 83.987 mp
- Parcela 18 în suprafaţă de 1.943.613 mp.

Nr. 121/30.IX.2013 S-a aprobat înscrierea în Cartea Funciară a oraşului Huedin,  a suprafeţei
de păşune a oraşului Huedin, de 4.462.210 mp, cu defalcarea acesteia pe cele
18 parcele, astfel:
- Parcela 1 în suprafaţă de 75.000 mp
- Parcela 2 în suprafaţă de 190.456 mp
- Parcela 3 în suprafaţă de 70.169 mp
- Parcela 4 în suprafaţă de 76.407 mp
- Parcela 5 în suprafaţă de 96.622 mp
- Parcela 6 în suprafaţă de 31.712 mp
- Parcela 7 în suprafaţă de 21.362 mp
- Parcela 8 în suprafaţă de 45.442 mp
- Parcela 9 în suprafaţă de 355.111 mp
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- Parcela 10 în suprafaţă de 86.515 mp
- Parcela 11 în suprafaţă de 266.847 mp
- Parcela 12 în suprafaţă de 174.471 mp
- Parcela 13 în suprafaţă de 250.072 mp
- Parcela 14 în suprafaţă de 304.675 mp
- Parcela 15 în suprafaţă de 126.206 mp
- Parcela 16 în suprafaţă de 263.543 mp
- Parcela 17 în suprafaţă de 83.987 mp
- Parcela 18 în suprafaţă de 1.943.613 mp.

Nr. 122/30.IX.2013 A fost modificat  art.1 din H.C.L. Nr. 79/31.V.2013, prin care s-a aprobat
închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de păşune a oraşului Huedin,
în sensul corectării suprafeţei de 285,46 ha, la suprafaţa de 446,221 ha.

Nr. 123/30.IX.2013 S-a aprobat înscrierea în domeniul privat al oraşului Huedin, a terenului în
suprafaţă  de  520  mp,  cu  destinaţia  stradă,  înscris  în  Cartea  Funciară
Huedin.

Nr. 124/30.IX.2013 A fost competat Contractul de închiriere Nr. 5202/2013 astfel că la obiectul
contractului  art.  1,  pe  lângă  comercializarea  de  îngheţată,  să  se
comercializeze şi alte produse alimentare şi nealimentare.

Nr. 125/30.IX.2013 S-a  aprobat  reconfirmarea  reprezentanţilor  desemnaţi  prin  H.C.L.  Nr.
138/13.IX.2012,  în  Consiliul  de  Administraţie  la  Liceul  Tehnologic
„Vlădeasa”  Huedin,  doamna  Costin  Adriana,  domnul  Băican  Marius  şi
domnul Andriescu Mihai şi pentru anul şcolar 2013-2014.
A  fost  reconfirmat  domnul  Matiş  Horea-Dorin  ca  reprezentant  al
Consiliului  Local  Huedin  în  Comisia  pentru  Evaluarea  şi  Asigurarea
Calităţii  de la Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin şi pentru anul şcolar
2013-2014.

Nr. 126/30.IX.2013 S-a  aprobat  reconfirmarea  reprezentanţilor  desemnaţi  prin  H.C.L.  Nr.
139/13.IX.2012, în Consiliul  de Administraţie la Liceul Teoretic „Octavian
Goga” Huedin, doamna Şaitiş Cristina, doamna Stîngă Mariana şi doamna
Éger Enikő şi pentru anul şcolar 2013-2014.
A fost reconfirmat  domnul  Rus Ioan ca reprezentant  al  Consiliului  Local
Huedin  în Comisia  pentru  Evaluarea  şi  Asigurarea  Calităţii  de la Liceul
Teoretic „Octavian Goga” Huedin şi pentru anul şcolar 2013-2014.

Nr. 127/30.IX.2013 S-a  aprobat  reconfirmarea  domnului  Topai  Ioan  ca  reprezentant  al
Consiliului  Local  Huedin  în  Consiliul  de  Administraţie  de  la  Clubul
Copiilor Huedin şi pentru anul şcolar 2013-2014.
A  fost  reconfirmată  doamna  Andriescu  Andreia  ca  reprezentant  al
Consiliului  Local  Huedin  în  Comisia  pentru  Evaluarea  şi  Asigurarea
Calităţii de la Clubul Copiilor Huedin şi pentru anul şcolar 2013-2014.

Nr. 128/30.IX.2013 S-a  aprobat  reconfirmarea  doamnei  Gligan  Rodica  ca  reprezentant  al
Consiliului  Local  Huedin  în  Consiliul  de  Administraţie  de  la  Grădiniţa
„Prichindeii Veseli” Huedin şi pentru anul şcolar 2013-2014.
A fost  reconfirmată doamna  Neagotă Iulia  ca reprezentant  al  Consiliului
Local  Huedin  în Comisia  pentru  Evaluarea  şi  Asigurarea  Calităţii  de  la
Grădiniţa „Prichindeii Veseli” Huedin şi pentru anul şcolar 2013-2014.

Nr. 129/30.IX.2013 S-a  aprobat  reconfirmarea  domnului  Tomoş  Mircea  ca  reprezentant  al
Consiliului  Local  Huedin  în  Consiliul  de  Administraţie  de  la  Şcoala
Postliceală „Henri Coandă” Huedin şi pentru anul şcolar 2013-2014.
A fost  reconfirmat  domnul  Pavel  Cosmin  ca  reprezentant  al  Consiliului
Local  Huedin  în Comisia  pentru  Evaluarea  şi  Asigurarea  Calităţii  de  la
Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Huedin şi pentru anul şcolar 2013-2014.

Nr. 130/30.IX.2013 Şcoala  Postliceală  „Henri  Coandă”  Huedin  a  fost  cuprinsă  în  reţeaua
şcolară a oraşului Huedin pentru anul şcolar 2013-2014.

Nr. 131/25.X.2013 S-a aprobat  rectificarea Bugetului  Local pe anul 2013, cu suma de 70.000
lei.

Nr. 132/25.X.2013 A fost rectificat Bugetul Local pe anul 2013, cu suma de 70.000 lei.
Nr. 133/25.X.2013 S-a aprobat rectificarea Bugetului Local pe anul 2013, cu suma de 400.000
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lei pentru modernizare de străzi.
Nr. 134/25.X.2013 A fost aprobat Contul de Execuţie Bugetară pe Secţiunea de Funcţionare şi

Secţiunea de Dezvoltare a oraşului Huedin la data de 30.IX.2013 (hotărârea
are anexă).

Nr. 135/25.X.2013 S-a  aprobat  actualizarea  valorii  obiectivelor  din  Domeniul  Public  al
Oraşului Huedin, în urma lucrărilor realizate în anul 2012, astfel:
1. Strada Câmpului (592 ml) cu valoarea iniţială de 1.359,64 lei, iar, după
realizarea  unor  lucrări  în valoare de 521.552 lei,  are  o valoare finală  de
522.911,64 lei.
2.  Strada Mănăşturului (280 ml) cu valoarea iniţială de 607,49 lei, iar după
realizarea  unor  lucrări  în valoare de 246.680 lei,  are  o valoare finală  de
247.287,49 lei.
3.  Strada  Moţilor  (276 ml)  cu valoarea  iniţială  de 19.646,7  lei,  iar  după
realizarea  unor  lucrări  în valoare de 243.156 lei,  are  o valoare finală  de
262.802,7 lei.
4.   Strada Ursus  (129 ml)  cu valoarea iniţială  de 16.840,03  lei,  iar după
realizarea  unor  lucrări  în valoare de 113.649 lei,  are  o valoare finală  de
130.489,03 lei.
5. Strada Pomilor (163 ml)  cu valoarea iniţială de 18.017,88 lei,  iar,  după
realizarea  unor  lucrări  în valoare de 143.603 lei,  are  o valoare finală  de
161.620,88 lei.
6.  Strada  Viilor  (395 ml)  cu valoarea  iniţială  de 20.019,86  lei,  iar,  după
realizarea  unor  lucrări  în valoare de 347.521 lei,  are  o valoare finală  de
367.540,86 lei.
7.  Strada  Târgului  (976  ml)  cu  valoarea  iniţială  de  54.053,63  lei,  iar,
dupărealizarea unor lucrări în valoare de 444.389,04 lei, are o valoare finală
de 498.442,67 lei.
8. Canal menajer Strada Pomilor (298 ml) cu valoarea iniţială de 0 lei, iar,
după realizarea unor lucrări în valoare de 55.562,22 lei, are o valoare finală
de de 55.562,22 lei.
9. Canal menajer Strada Moţilor (589 ml) cu valoarea iniţială de 0 lei, iar,
după  realizarea  unor  lucrări  în valoare  de  157.309,99  lei,  are  o  valoare
finală de de 157.309,99 lei.
10. Canal menajer Strada Viilor (700 ml)  cu valoarea iniţială de 0 lei, iar,
după  realizarea  unor  lucrări  în valoare  de  147.102,35  lei,  are  o  valoare
finală de de 147.102,35 lei.
11. Canal menajer Strada Zorilor (158 ml) cu valoarea iniţială de 0 lei, iar,
după realizarea unor lucrări în valoare de 29.459,1 lei, are o valoare finală
de de 29.459,1 lei.
12. Canal menajer Strada Morii (343 ml) cu valoarea iniţială de 0 lei, iar,
după realizarea unor lucrări în valoare de 63.952,65 lei, are o valoare finală
de de 63.952,65 lei.
13. Canal pluvial Piaţa Victoriei, - Blocuri - (343 ml) cu valoarea iniţială de
0 lei,  iar,  după realizarea  unor  lucrări  în valoare  de 48.063,52 lei,  are  o
valoare finală de de 48.063,52 lei.
14. Canal pluvial Strada Pomilor (114 ml) cu valoarea iniţială de 0 lei, iar,
după realizarea unor lucrări în valoare de 22.273,32 lei, are o valoare finală
de de 22.273,32 lei.

Nr. 136/25.X.2013 S-a  aprobat  transformarea  postului  de  asistent  medical  principal  cu  0,5
normă  (vacant  în  Statul  de  Funcţii  la  poziţia  nr.  22,  Secţia  Medicină
Internă),  în post  de asistent  social,  în vederea întregirii  normei  de lucru
(poziţia nr. 98 din Statul de Funcţii,  Secţia Pediatrie),  în cadrul Spitalului
Orăşenesc Huedin.

Nr. 137/25.X.2013 S-a  aprobat  transformarea  postului  de  asistent  medical  din  cadrul
Laboratorului de Analize Medicale (vacantat la data de 1.X.2013), în post de
medic în specialitatea A.T.I., la Spitalul Orăşenesc Huedin.
S-a aprobat scoaterea la concurs a postului de medic A.T.I. conform O.U.G.
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Nr. 77/2013, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
Nr. 138/25.X.2013 S-a aprobat închirierea a două spaţii  situate în incinta Policlinicii  Huedin

(Piaţa Victoriei, Nr. 6-8), Etaj I, Corp A, aripa de est, în suprafaţă totală de
44,57 mp, suprafaţă compusă din două încăperi (o încăpere în suprafaţă de
15,60 mp care va fi folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical
şi spaţiul adiacent cabinetului medical în suprafaţă de 28,97 mp, compus din
hol  de  acces,  sală  de  aşteptare,  spaţiu  pentru  colectarea  deşeurilor
periculoase, depozitarea materialelor de curăţenie precum şi acces la grupul
social).
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 139/25.X.2013 A fost aprobată Înţelegerea de Colaborare între oraşul Huedin şi comuna
Tépé din Ungaria (hotărârea are anexă).

Nr. 140/25.X.2013 A  fost  aprobată  trecerea  din  Domeniul  Privat  al  Oraşului  Huedin  în
Domeniul  Public  al  Oraşului  Huedin  a  locuinţelor  sociale  aflate  în
administrarea Consiliului Local Huedin şi modificarea valorilor de inventar
al acestora (hotărârea are anexă).

Nr. 141/25.X.2013 S-a aprobat înscrierea în Domeniul Public al Oraşului Huedin,  a terenului
în  suprafaţă  de  520  mp  cu  destinaţia  stradă,  teren  înscris  în  Cartea
Funciară sub nr. 51025 - Huedin,  nr. Cadastral 51025 şi aprobarea valorii
de inventar în sumă de 30.160 lei.
S-a stabilit  acordarea denumirii  de „Strada Ing. Aurel Lazea” a străzii  în
suprafaţă  de  520  mp,  teren  înscris  în  Cartea  Funciară  sub  nr.  51025  -
Huedin, nr. Cadastral 51025.

Nr. 142/25.X.2013 S-a aprobat  rectificarea Bugetului  Local de Venituri  şi Cheltuieli  pe anul
2013 cu suma  de 25.000 lei  pentru  plata  diferenţei  dintre  preţul  local  la
energia termică şi preţul local pentru populaţie, perceput de S.C. „Crişul”
Huedin S.A.

Nr. 143/25.X.2013 S-a aprobat  preţul  local/Gcal,  la serviciul  termie  prestat  de S.C. „Crişul”
Huedin S.A., astfel:
- 196,45 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru energia termică produsă pe bază de
rumeguş, inclusiv distribuţia destinată agenţilor economici.
-  243,60  lei/Gcal  inclusiv  TVA  în  cotă  de  24%  pentru  energia  termică
produsă pe bază de rumeguş, inclusiv distribuţia destinată populaţiei.
S-a stabilit preţul local de facturare la serviciul termie prestat de către S.C.
„Crişul” Huedin S.A., în cuantum de 196,45 lei/Gcal exclusiv TVA, pentru
energia termică produsă pe bază de rumeguş, inclusiv distribuţia destinată
agenţilor economici.
A fost  stabilit  preţul  local  de facturare  de  202,61  lei/Gcal  inclusiv  TVA,
pentru  producerea  şi  distribuirea  energiei  termice  destinată  populaţiei
produsă de S.C. „Crişul” Huedin S.A.
S-a  aprobat  subvenţionarea  diferenţei  de  preţ  în sumă  de 40,99  lei/Gcal
inclusiv  TVA din  Bugetul  Local  al  oraşului  Huedin,  ca  diferenţă  dintre
preţul  local  de facturare  către  populaţie  a  energiei  termice,  adică  cel  de
202,61 lei/Gcal,  inclusiv  TVA şi  preţul  local la serviciul  de alimentare  cu
energie termică de 243,60 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Nr. 144/29.XI.2013 Au fost aprobate nivelurile pentru valorile impozabile,  impozitele  şi taxele
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în
anul 2014 (hotărârea are anexă).

Nr. 145/29.XI.2013 S-a aprobat rectificarea Bugetului Local pe anul 2013 cu suma de 416.000
lei.

Nr. 146/29.XI.2013 S-a aprobat rectificarea Bugetului Local pe anul 2013 cu suma de 265.000
lei.

Nr. 147/29.XI.2013 S-a  alocat  suma  de  1.000  lei  pentru  premierea  elevilor  câştigători  la
Concursul  Interjudeţean  „Costumul  Popular  -  istorie  şi  autenticitate”,
Ediţia a II-a şi la Festivalul de colinde „Noi umblăm să împlinim”, Ediţia a
VI-a din  Capitolul  „Casa de  Cultură  -  Activităţi  cu caracter  ştiinţific  şi
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social-cultural”.
Nr. 148/29.XI.2013 S-a  aprobat  actualizarea  valorii  Căminului  Cultural  din  Bicălatu  din

Inventarul  Domeniului  Public  al  Oraşului  Huedin  în  urma  lucrărilor
realizate  în  anul  2013  astfel  că  la  valoarea  iniţială  de  51.258,15  lei  s-a
adăugat  suma  de 122.491,4 lei,  iar,  valoarea  finală  a acestuia  a  ajuns  la
173.749,55 lei.

Nr. 149/29.XI.2013 S-a aprobat închirierea unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Strada
Vlădeasa, Nr. 5, pentru amenajarea unei căi de acces auto.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 150/29.XI.2013 S-au stabilit criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de locuinţe  şi  în repartizarea locuinţelor pentru tineri,  destinate
închirierii,  locuinţe situate în oraşul Huedin,  Strada Gheorghe Doja, Nr. 5
cu 9 apartamente şi Aleea 1 Mai cu 44 de apartamente,  pentru locuinţele
care devin vacante în anul 2013-2014, astfel:
A. Criterii de acces în locuinţă:
1. Titularul cererii  trebuie să fie  major,  în vârstă de până la 35 de ani la
data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult
12 luni de la împlinirea acestei vârste.
2.  Titularul  cererii  de  locuinţă  şi  ceilalţi  membrii  ai  familiei  acestuia  -
soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să
nu deţină şi să nu fi  deţinut  o altă locuinţă  în proprietate şi/sau să nu fie
beneficiarul  unei  alte  locuinţe  cu chirie,  proprietate de stat,  proprietate a
unităţii  administrativ-teritoriale  sau  a  unităţii  în  care  îşi  desfăşoară
activitatea, în oraşul Huedin.
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în oraşul
Huedin.
4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în
considerare  atât  locuinţele  libere  din  fondul  existent,  cât  şi  locuinţele  ce
urmează  a  fi  finalizate  în cadrul  unor  obiective  de  investiţii  aprobate  şi
cuprinse  în programul  de  construcţii  de  locuinţe  pentru  tineri,  destinate
închirierii.
Lista  de  priorităţi  se  stabileşte  anual,  iar  solicitanţii  înscrişi  în  lista  de
priorităţi care nu au primit locuinţă în anul respectiv pot primi repartiţii în
anii următori.
B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat: 10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu: 7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu) mp/locatar:
a). mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv: 5 puncte
b). mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv: 7 puncte
c). 8 mp şi până la 12 mp inclusiv: 7 puncte
d). mai mică de 8 mp: 10 puncte
2. Starea civilă actuală
2.1. Starea civilă:
a). căsătorit: 10 puncte
b). necăsătorit: 8 puncte
2.2. Numărul de persoane în întreţinere:
a). Copii
- 1 copil: 2 puncte
- 2 copii: 3 puncte
- 3 copii: 4 puncte
- 4 copii: 5 puncte
- > 4 copii: 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
b). Alte persoane, indiferent de numărul acestora: 2 puncte
3. Starea de sănătate actuală
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Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei  ori aflat în
întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus: 2 puncte
4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. până la 1 an: 1 punct
4.2. între 1 an şi 2 ani: 3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani: 6 puncte
4.4. între 3 şi 4 ani: 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani: 4 puncte
5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
5.1. fără studii şi pregătire profesională: 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la
locul de muncă: 8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul
de muncă: 10 puncte
5.4.  cu  pregătire  profesională,  prin  studii  medii  sau  profesionale  de
specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată: 13 puncte
5.5. cu studii superioare: 15 puncte
Notă: Se punctează ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.
5. Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani: 15
puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii: 10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate: 5 puncte.
Hotărârea prevede şi alte aspecte care sunt specificate în cadrul unor Note.

Nr. 151/29.XI.2013 S-a  aprobat  ca  primarul  oraşului  Huedin  să  poată  acorda  ajutoare  de
urgenţă, în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor singure, cu
domiciliul în oraşul Huedin, aflate în situaţii deosebite (hotărârea are anexă
din  care  rezultă  aceste  situaţii)  dar  numai  o  singură  dată  într-un  an
calendaristic.
În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau
al persoanei singure beneficiare de ajutor social, ajutorul de înmormântare
acordat  va fi  în cuantum de 50 % din ajutorul  de deces  stabilit  în cazul
pensionarului,  prin  sistemul  asigurărilor  sociale  de  stat.  Acest  ajutor  se
acordă unei singure persoane,  care poate fi după caz, soţul supravieţuitor,
copilul,  părintele,  tutorele,  curatorul,  moştenitorul  în condiţiile  dreptului
comun  sau,  în  lipsa  acestuia,  persoana  care  dovedeşte  că  a  suportat
cheltuielile cu înmormântarea.
Ajutoarele  de urgenţă se vor acorda prin Dispoziţie  a primarului  în baza
următoarelor documente:
- Anchetă socială prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz,
situaţiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure
- Referatul Serviciului  de Asistenţă Socială din care să rezulte propunerea
de acordare a ajutorului de urgenţă
- Solicitarea scrisă a beneficiarului
- Documente justificative: acte privind componenţa familiei, veniturile nete
lunare ale persoanei singure / ale familiei,  acte medicale  privind starea de
sănătate, orice act care certifică starea socio-economică precară a familiei /
persoanei singure.
Plata ajutoarelor de înmormântare se suportă din Bugetul Local, în limita
fondurilor aprobate anual prin hotărâre de către Consiliul Local Huedin.
În cazul în care ajutoarele de urgenţă nu au fost utilizate în scopul pentru
care  au  fost  acordate,  acestea  vor  fi  recuperate  în  conformitate  cu
prevederile legale în vigoare.

Nr. 152/29.XI.2013 S-a aprobat,  pentru anul  2014, subvenţionarea pentru chiriaşii  locuinţelor
sociale, a diferenţei între nivelul chiriei calculat pentru locuinţele sociale şi
nivelul  venitului  net  lunar  calculat  pe ultimele  12 luni  pe familie,  nivelul
chiriei neputând depăşi procentul de 10 % din veniturile familiei care deţine
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locuinţa socială. Dacă venitul net lunar pe familie s-a modificat, se vor opera
modificările cuvenite în cuantumul subvenţionării chiriei.
Titularii  contractelor  de  închiriere  a  locuinţelor  sociale  vor  comunica
Compartimentului Spaţiu Locativ, în termen de 30 de zile, orice modificare
survenită  în  cuantumul  venitului  net  lunar  al  familiei  acestuia,  sub
sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.

Nr. 153/29.XI.2013 S-a  aprobat  ca  locul  de  depunere  a  dosarelor  pentru  repartizarea  de
locuinţe  A.N.L.  să  fie  Primăria  oraşului  Huedin,  Biroul  Spaţiul  Locativ,
camera nr. 16.
A fost aprobat  formularul  de înscriere pe lista de priorităţi  la locuinţe în
regim de  închiriere,  construite  prin  Agenţia  Naţională  pentru  Locuinţe,
respectiv actele necesare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
S-a stabilit ca publicitatea în vederea înştiinţării celor care au depus cereri
pentru acordare de locuinţă A.N.L. să se facă:
- prin site-ul propriu al Primăriei oraşului Huedin
- afişierul Primăriei oraşului Huedin
- în pagina dedicată oraşului Huedin de către ziarul judeţean „Monitorul de
Cluj”  („Ziarul  Popular”  -  în care  sunt  publicate  şi hotărârile  Consiliului
Local Huedin).
Data de 28.II.2013 a fost stabilită ca dată limită pentru preluarea dosarelor
cuprinzând  actele  necesare  completării  cererilor  depuse  până  la  data  de
31.XII.2013, pentru obţinerea unei locuinţe în regim de închiriere conform
Legii Nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Nr. 154/29.XI.2013 A fost aprobată componenţa Grupului de Lucru Local, în conformitate cu
Strategia Naţională  de Incluziune  pentru Rromi (hotărârea are anexă din
care rezultă componenţa acestui Grup de Lucru Local).

Nr. 155/29.XI.2013 S-a aprobat alocarea sumei de 741 lei, cu titlu de ajutor de înmormântare,
familiei  Mădaş  Florin  Nicuşor,  cu  domiciliul  în  Cetatea  Veche,  Nr.  38,
pentru înmormântarea soţiei Mădaş Ana, decedată la data de 19.XI.2013.

Nr. 156/29.XI.2013 S-a aprobat  închirierea  a 5 amplasamente  în suprafaţă  de 15  mp fiecare
pentru  construcţie  garaje  auto,  în  curtea  Blocului  A.N.L.  din  Strada
Gheorghe  Doja,  Nr.  5  A,  amplasamentul  acestora  urmând  să  nu
stânjenească circulaţia auto în zonă.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 157/29.XI.2013 S-a aprobat atribuirea categoriei de stradă pentru drumul  care duce către
Cetatea Veche, din Strada Horea, km 529 + 055 până la intersecţia cu Calea
Ferată E 300.
Această stradă în lungime de 500 ml a primit numele de Strada Nordului şi
are  îmbrăcăminte  din  balast  stabilizat  cu  macadam,  iar  valoarea  de
inventar a acesteia este de 50.050 lei.

Nr. 158/29.XI.2013 A fost aprobată efectuarea lucrărilor pe domeniul public al oraşului Huedin
în conformitate  cu  Certificatul  de  Urbanism Nr.  187/11.IX.2008 emis  de
către  Consiliul  Judeţean  Cluj  pentru  lucrarea  „Alimentare  cu  energie
electrică a Staţiei de Transfer Deşeuri Huedin”.

Nr. 159/29.XI.2013 A fost  aprobat  Programul  manifestărilor  culturale,  organizate  cu  ocazia
Zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României”:
Sâmbătă, 30.XI.2013:
- ora 9.00-15.00: Cupa „1 Decembrie” la Tenis de masă în Sala de Sport de
la Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin,  locaţia din Piaţa Republicii,  Nr.
42-48
Duminică, 1.XII.2013:
- ora 10.30-14.30: Gală de Box - Cupa „1 Decembrie”, Ediţia a II-a
- ora 12.30: Tedeum - Moment  solemn - Depunere de coroane de flori  la
Troiţa din centrul oraşului Huedin
- ora 16.00: Program artistic desfăşutat la Casa de Cultură Huedin
Luni, 2.XII.2013:
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- ora 12.00: „1 Decembrie - Ziua Naţională a României” - concurs de istorie
pentru elevii claselor a XII-a organizat la Liceul Teoretic „Octavian Goga”
Huedin.

Nr. 160/29.XI.2013 S-a  aprobat  stabilirea  cuantumului  de  250  lei/lună,  pe  toată  durata  de
valabilitate  a  Contractului  reprezentând  plata  cheltuielilor  cu  utilităţile,
agent  termic  şi  energie  electrică,  în  baza  Contractului  de  Închiriere  nr.
6900/1.X.2013, pentru spaţiul închiriat de Palatul Copiilor Cluj, în Sala de
Sport de la Şcoala cu 16 săli de clasă.

Nr. 161/29.XI.2013 S-a aprobat închirierea a două spaţii  situate în incinta Policlinicii  Huedin
(Piaţa Victoriei,  Nr. 6-8), Etaj I, Corp A, în suprafaţă  totală de 63,50 mp
suprafaţă compusă din 2 încăperi (o încăpere în suprafaţă de 15,60 mp care
va  fi  folosită  în  exclusivitate  cu  destinaţia  de  cabinet  medical  şi  spaţiul
adiacent  cabinetului medical în suprafaţă de 32,86 mp, compus  din hol de
acces,  sală  de  aşteptare,  spaţiu  pentru  colectarea  deşeurilor  periculoase,
depozitarea materialelor de curăţenie şi acces la grupul social.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 162/29.XI.2013 A  fost  aprobată  structura  birourilor  din  cadrul  Spitalului  Orăşenesc
Huedin, astfel:
1. Biroul R.U.N.O.S. - Management al Calităţii  Serviciilor cu 7 posturi din
care toate ocupate, cu şef birou, fără indemnizaţie de conducere, ec. Mudure
Marcela. Biroul este subordonat managerului.
2. Biroul Financiar Contabil - Administrativ - format din 6 posturi din care
6  ocupate,  cu  şef  birou  ec.  Gabor  Ana  Silvia.  Biroul  este  subordonat
Directorului financiar contabil.
3.  Biroul  Achiziţii  Publice,  Contracte,  Aprovizionare,  Transport  -
Securitatea  Muncii,  P.S.I.,  Protecţie  Civilă  şi  Situaţii  de  Urgenţă  -
Informatică - Tehnic, format din 6 posturi din care 6 ocupate, cu şef birou
ec. Fărcane Adriana. Biroul este subordonat Directorului financiar contabil.
4.  Biroul  de  Statistică  şi  Internări  se  transformă  în  Compartiment  de
Statistică şi Internări.
A fost aprobată  Organigrama şi Statul de Funcţii  al  Spitalului  Orăşenesc
Huedin  actualizat  în  baza  prevederilor  O.U.G.  Nr.  77/2013,  la  data  de
1.XI.2013.

Nr. 163/29.XI.2013 S-a  aprobat  transformarea  postului  de  îngrijitoare  de  curăţenie  la
Compartimentul  Psihiatrie  Cronici  (de  la  poziţia  nr.  147  din  Statul  de
Funcţii),  în  post  de  registrator  medical  pentru  Camera  de  Gardă  şi
scoaterea la concurs a acestui post.
S-a aprobat transformarea postului de medic primar A.T.I. (poziţia nr. 107
din  Statul  de  Funcţii),  în  post  de  îngrijitoare  de  curăţenie  pentru
Compartimentul Psihiatrie Cronici (poziţia nr. 147 din Statul de Funcţii). 

Nr. 164/29.XI.2013 A fost aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli Consolidat pe anul 2013 al
U.A.T.  Huedin.
A  fost  rectificată  Lista  de  investiţii  consolidate  pe  anul  2013  a  U.A.T.
Huedin.

Nr. 165/29.XI.2013 S-a  aprobat  actualizarea  valorii  de  inventar  a  obiectivului  „Reţea  de
distribuţie apă - Strada Stadionului (900 ml) care a avut o valoare iniţială de
3.423.615,18,  iar,  în urma  lucrărilor efectuate  în anul  2013 în valoare  de
160.403,81 lei a ajuns la valoare finală de 3.584.018,99 lei.

Nr. 166/29.XI.2013 S-a  aprobat  introducerea  în  Domeniul  Public  al  Oraşului  Huedin  a
obiectivului „Canal menajer - Strada Gării (420 ml)” cu o valoare iniţială de
0 lei, iar, în urma lucrărilor realizate în anul 2013 în valoare de 59.548,33 lei
a ajuns la valoarea de 59.548,33 lei.

Nr. 167/29.XI.2013 S-a  aprobat  începerea  demersurilor  necesare  în  vederea  înfiinţării  unui
Parc Industrial pe raza oraşului Huedin.

Nr. 168/19.XII.2013 S-a  aprobat  Programul  manifestărilor  culturale,  organizate  cu  ocazia
sărbătorilor de iarnă, în perioada 30.XI.2013-31.XII.2013, astfel:
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1. Sâmbătă: 30.XI.2013:
- ora: 9.00 Cupa „1 decembrie” la Tenis de Masă
2. Duminică: 1.XII.2013
- ora: 10.30 Gală de Box - Cupa „1 Decembrie”, Ediţia a II-a
- 12.30:Tedeum - Moment solemn - depunere de coroane de flori la Troiţa
din centrul oraşului Huedin
- ora: 16.00 - Program artistic la Casa de Cultură Huedin
3. Luni: 2.XII.2013
- ora: 12.00 - Concurs de istorie cu ocazia Zilei Naţionale a României
4. Duminică, 15.XII.2013:
- ora: 17.00 - „Concert de Colinde” la Casa de Cultură.
5. Marţi, 17.XII.2013: 
- ora: 17 - „Dăruind din Suflet” - Activitate cultural-caritabilă.
6. Joi, 19.XII.2013:
- ora 12.00 -  „Colindăm,  colindăm,  iară!”  la  Primăria  şi  Consiliul  Local
Huedin.
-  ora:  17.00  -  „Luminile  sărbătorilor”  -  aprinderea  luminilor  care
împodobesc oraşul, la Troiţa din centrul oraşului Huedin.
7. Miercuri, 25.XII.2013:
- ora: 12.15 - „Astăzi s-a născut Hristos!” - Reuniune corală creştină în faţa
Troiţei din centrul oraşului Huedin.
8. Marţi, 31.XII.2013:
- ora: 23,30-00,30 - „Procesiunea trecerii anului 2013” pe traseul Primărie –
Casa Tineretului (la ora 00.00 - foc de artificii)

Nr. 169/19.XII.2013 A fost aprobată cotizaţia oraşului Huedin în valoare de 2.411 lei pentru anul
2014  la  susţinerea  activităţilor  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară
ECO-METROPOLITAN  Cluj.  Această  cotizaţie  va  fi  virată  în  contul
asociaţiei până la data de 30 martie 2014.
A fost mandatat domnul primar Moroşan Mircea (în lipsa acestuia doamna
viceprimar  Giurgiu  Marinela)  în  A.G.A.  la  Asociaţia  de  Dezvoltare
Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru aprobarea cotizaţiei
oraşului Huedin pentru anul 2014.

Nr. 170/19.XII.2013 A fost aprobată suma de 1.500 lei pentru servicii de reprezentare în instanţă
-  litigiu  judecătoresc de  fond  funciar  -  anulare  parţiaşă  a  unui  Titlu  de
Proprietate pentru terenul  pe care este amnplasată  Şcoala cu clasele I-IV
Cetatea Veche Nr. II care este structură a Liceului Tehnologic „Vlădeasa”
Huedin.

Nr. 171/19.XII.2013 S-a aprobat  închirierea  în condiţiile  legii  a  două  spaţii  situate  în incinta
Policlinicii  Huedin (Piaţa  Victoriei,  Nr. 6-8), Etaj  I, Corp A, în suprafaţă
totală de 28,67 mp, suprafaţă compusă dintr-un cabinet medical cu nr. 116
în suprafaţă de 16 mp şi spaţiul adiacent acestuia în suprafaţă de 12,67 mp.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 172/19.XII.2013 S-a avizat documentaţia pentru Actualizarea Planului Urbanistic General al
Oraşului  Huedin,  în scopul  stabilirii  reglementărilor  urbanistice  necesare
organizării,  extinderii  intravilanului  oraşului  Huedin,  alcătuit  din  trupul
Huedin,  trupul Bicălatu şi celelalte trupuri mai reduse ca dimensiune care
sunt stabilite conform documentaţiei  întocmite.  Prin actualizarea Planului
Urbanistic  General  zonele  respective  vor  fi  încadrate  conform
Regulamentului Local de Urbanism, organizarea circulaţiei se va face prin
propunerea de noi sensuri giratorii, noi străzi şi centura ocolitoare.

Nr. 173/19.XII.2013 S-a aprobat încadrarea străzii „Ing. Aurel Lazea” şi a străzii „Nordului”, în
Zona D a oraşului, în vederea stabilirii taxelor şi impozitelor locale.

Nr. 174/19.XII.2013 S-a aprobat  închirierea unui  teren în suprafaţă  de 12 mp,  situat  în Piaţa
Republicii, Nr. 42-48, în apropierea podului de peste râul Domoş, în vederea
amenajării  unui  spaţiu  pentru  comercializarea  de  artificii  şi  obiecte
pirotehnice, pe perioada 23.XII.2013-31.XII.2013.
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A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 175/19.XII.2013 A fost  aprobată  lista  de priorităţi  în repartizarea  locuinţelor  din Fondul
Locativ  de  Stat,  aflate  în  proprietatea  oraşului  Huedin  (hotărârea  are
anexe).

Nr. 176/19.XII.2013 A fost  aprobată  Rectificarea  Bugetului  Local  pe  anul  2013  cu  suma  de
55.000 lei.

Nr. 177/19.XII.2013 S-a aprobat  introducerea în Inventarul  Bunurilor  ce  aparţin  Domeniului
Public  al Oraşului  Huedin,  a suprafeţei  de 10.413 mp,  suprafaţă de teren
ocupat de depozitul de deşeuri neconforme Huedin şi a valorii de inventar
de 17.077,32 lei (hotărârea are anexă cu planul acestui depozit).
A  fost  transmis  dreptul  de  administrare  asupra  terenului  ocupat  de
depozitul  de  deşeuri  neconform  din  oraşul  Huedin  spre  administrarea
Consiliului Judeţean Cluj, în vederea închiderii şi ecologizării depozitului de
deşeuri urbane neconforme din Huedin.

    Data,   

10.III.2016                                                                                       

                                                                                                  Consilier local,

                                                                                          Prof. Horea-Dorin Matiş
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