
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 2014.

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 2014.

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

2014 8 ianuarie - 8 ianuarie - Nr. 1 1 Pavel Cosmin Viorel
20 şi 24 ianuarie 24 ianuarie - - Nr. 2-22 21 Pavel Cosmin Viorel
27 şi 29 ianuarie - 29 ianuarie - Nr. 23-25 3 Dreve Ioan
24 februarie 28 februarie - - Nr. 26-42 17 Dreve Ioan
7 martie - 7 martie - Nr. 43 1 Dreve Ioan
20 martie - 20 martie - Nr. 44-47 4 Dreve Ioan
24 şi 28 martie 28 martie - - Nr. 48-56 9 Dreve Ioan
3 aprilie - 3 aprilie - Nr. 57-59 3 Dreve Ioan
23 şi 30 aprilie 30 aprilie - - Nr. 60-79 20 Buzas István Attila
26 şi 30 mai 30 mai - - Nr. 80-94 15 Buzas István Attila
20 şi 25  iunie 25 iunie - - Nr. 95-108 14 Buzas István Attila
25 şi 31 iulie 31 iulie - - Nr. 109-119 11 Döngölő Csaba
25 şi 29 august 29 august - - Nr. 120-126 7 Döngölő Csaba
25 septembrie 30 septembrie - - Nr. 127-141 15 Döngölő Csaba
27 şi 31 octombrie 31 octombrie - - Nr. 142-161 20 Kapitan Zoltan
24 şi 28 noiembrie 28 noiembrie - - Nr. 162-174 13 Kapitan Zoltan
9 decembrie - 9 decembrie - Nr. 175-180 6 Kapitan Zoltan
15 şi 18 decembrie 18 decembrie - - Nr. 181-186 6 Kapitan Zoltan

2014 29 12 6 - Nr. 1-186 186
În perioada ianuarie-decembrie 2014, Consiliul Local Huedin s-a întrunit de 18 ori (12 şed-

inţe ordinare şi 6 şedinţe extraordinare),  fiind aprobate un număr de 186 de hotărâri (H.C.L. nr.

1-186) iar cele patru comisii de specialitate ale consiliului s-au întrunit de 29 ori.

Prin Comisia de cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, copii, tineret şi sport au trecut

un număr de 52 de proiecte de hotărâri care au fost aprobate de către Consiliul Local Huedin în lu-

nile ianuarie-decembrie 2014 (H.C.L. nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 42, 46,

47, 54, 55, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 82, 102, 103, 104, 105, 108, 112, 113, 114, 133, 136, 137, 138,

139, 140, 141, 152, 153, 154, 163, 164, 173, 182, 183 şi 184 ) din totalul de 186 adică 27,95%.



          Tabel privind hotărârile Consiliului Local Huedin în perioada ianuarie-decembrie 2014

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

Nr. 1/8.I.2014 S-a aprobat  acoperirea definitivă a deficitului  în sumă de 940.402,21 lei la
Secţiunea de Dezvoltare din „Excedentul anilor precedenţi”.

Nr. 2/24.I.2014 S-a luat act de demisia domnului Csüdöm Francisc din funcţia de consilier
local care a fost ales pe listele Partidului Civic Maghiar la alegerile locale din
iunie 2012 şi se declară vacant acest loc de consilier.
S-a aprobat validarea mandatului  de consilier  a domnului  Kápitán Zoltán
care este primul supleant din lista de supleanţi ai Partidului Civic Maghiar.

Nr. 3/24.I.2014 A fost aprobat Contul de Execuţie Bugetară pe Secţiunea de Funcţionare şi
Secţiunea de Dezvoltare a oraşului Huedin la data de 31.XII.2013 (hotărârea
are anexă din care rezultă situaţia financiară la care se face referire).

Nr. 4/24.I.2014 S-a  aprobat  introducerea  în  Domeniul  Public  al  Oraşului  Huedin  a
obiectivului „Canal menajer - Strada Morii (208 ml) care a avut o valoare
iniţială de 0 lei, iar, în urma lucrărilor realizate în anul 2013, în valoare de
46.336,16 lei a ajuns la valoarea finală de 46.336,16 lei. 
S-a  aprobat  introducerea  în  Domeniul  Public  al  oraşului  Huedin  a
obiectivului „Canal menajer - Strada 1 Mai (420 ml) care a avut o valoare
iniţială de 0 lei, iar, în urma lucrărilor realizate în anul 2013, în valoare de
93.563,42 lei a ajuns la valoarea finală de 93.563,42 lei.

Nr. 5/24.I.2014 S-a aprobat  prelungirea  şi  în anul  2014 a Acordului  de Cooperare  între
oraşul Huedin prin Consiliul  Local Huedin şi Inspectoratul Pentru Situaţii
de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj.
S-a aprobat cofinanţarea lucrărilor de reparaţii la Pavilionul Administrativ
al imobilului din Huedin, Strada Vlădeasa, Nr. 35, al Inspectoratului Pentru
Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj, cu suma de 60.000 lei.

Nr. 6/24.I.2014 A fost aprobată achiziţionarea terenului înscris în C.F. 1917 Huedin, nr. top.
250/3 şi 249/3, în suprafaţă de 1.613 mp, teren situat în Piaţa Republicii, Nr.
8, în vederea amenajării  unor boxe speciale destinate depozitării de lemne
pentru locatarii domiciliaţi în Piaţa Republicii, Nr. 8.
A fost alocată suma de 80.000 lei  din Bugetul Local pe anul  2014, pentru
achiziţionarea acestui teren în suprafaţă de 1.613 mp.

Nr. 7/24.I.2014 A fost aprobat Protocolul de Cooperare nr. 376/20.01.2014 pe linia prevenirii
şi  combaterii  criminalităţii,  a  evenimentelor  rutiere  precum  şi  a
îmbunătăţirii condiţiilor de primire a publicului  în cadrul Poliţiei Oraşului
Huedin, încheiat între Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Cluj şi Primăria
Oraşului Huedin (hotărârea are anexă în care se regăseşte acest protocol).
S-a aprobat alocarea din Bugetul Local pe anul 2014 a sumei de 70.000 lei,
sumă  destinată  cofinanţării  echipamentelor  şi  materialelor  necesare
înlocuirii sistemului  de încălzire actual,  cu unul performant care să reducă
costul  utilităţilor  pe acest  segment,  pentru  imobilul  în care  îşi  desfăşoară
activitatea Poliţia Oraşului Huedin, din Strada Avram Iancu, Nr. 7.

Nr. 8/24.I.2014 A fost  aprobat  Bugetul  de Venituri  şi  Cheltuieli  de la  S.C. Tetarom S.A.
Cluj-Napoca, precum şi Raportul semestrial  - Semestrul II din anul 2013 -
asupra activităţii de administrare, de către Consiliul de Administraţie a S.C.
Tetarom S.A. Cluj-Napoca.

Nr. 9/24.I.2014 S-a aprobat alocarea sumei  de 200.000 lei  din Bugetul  Local pe anul  2014
către Spitalul  Orăşenesc Huedin,  în vederea realizării  lucrărilor de izolare
termică a clădirii noi a acestuia.

Nr. 10/24.I.2014 S-a  aprobat  închirierea  unor  spaţii  situate  în  incinta  Policlinicii  Huedin
(Piaţa Victoriei, Nr. 6-8), Etaj. II, Corp A, în suprafaţă totală de 25,51 mp,
cu o încăpere în suprafaţă de 15,75 mp situată la nr. 208, pentru un cabinet
de nutriţie şi dietetică şi un spaţiu adiacent cabinetului medical în suprafaţă
totală de 9,76 mp, spaţiu compus din hol de acces, sală de aşteptare, spaţiu
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pentru  colectarea  deşeurilor  periculoase,  depozitarea  materialelor  de
curăţenie şi acces gratuit la grupul social.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 11/24.I.2014 S-a  aprobat  închirierea  unor  spaţii  situate  în  incinta  Policlinicii  Huedin
(Piaţa Victoriei, Nr. 6-8), Etaj. II, Corp A, în suprafaţă totală de 33,57 mp,
cu o încăpere în suprafaţă de 16 mp situată la nr.  124, pentru un cabinet
medical  şi  un  spaţiu  adiacent  cabinetului  medical  în  suprafaţă  totală  de
17,95 mp. 
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 12/24.I.2014 A fost aprobată prelungirea Parteneriatului dintre Consiliul Local Huedin şi
Clubul  Copiilor  Huedin  pe  anul  2014  pentru  realizarea  unor  activităţi
educative,  culturale,  artistice,  ştiinţifice  şi  sportive  (această  hotărâre  are
anexă  din  care  rezultă  toate  aspectele  care  au  făcut  obiectul  acestui
parteneriat).

Nr. 13/24.I.2014 A fost aprobată prelungirea Parteneriatului dintre Consiliul Local Huedin şi
Asociaţia  „Actived  2013”  Huedin  pe  anul  2014  pentru  realizarea  unor
activităţi  educative,  cultural-artistice,  tehnico-aplicative  şi  sportiv-turistice
în  rândul  tinerilor  din  învăţământul  preuniversitar  din  oraşul  Huedin
(această  hotărâre are anexă din care rezultă  toate aspectele  care au făcut
obiectul acestui parteneriat).

Nr. 14/24.I.2014 S-a  aprobat  închirierea  prin  licitaţie  publică  a  unei  suprafeţe  de  4  mp,
situată  în  Piaţa  Victoriei,  Nr.  6-8,  în  curtea  Policlinicii  Huedin,  pentru
amplasarea unei construcţii demontabile sezoniere, construcţie în care se vor
efectua activităţi comerciale - comercializare presă.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 15/24.I.2014 A fost  aprobat  Programul  manifestărilor cultural-artistice şi sportive care
vor fi organizate în anul 2014 (nn. aceste activităţi se regăsesc la H.C.L. Nr.
42/28.II.2015  unde  sunt  trecute  şi  sumele  corespunzătoare  pentru
desfăşurarea acestor activităţi).

Nr. 16/24.I.2014 S-a  aprobat  desemnarea  doamnei  viceprimar  Giurgiu  Marinela  să
reprezinte Consiliul Local Huedin în Comisia de Jurizare a nominalizărilor
şi  desemnarea  câştigătorilor  la  Gala  Premiilor  de  Excelenţă  „Paşi  spre
viitor” organizată de către Asociaţia „Actived 2013” Huedin.

Nr. 17/24.I.2014 A fost aprobată prelungirea asocierii cu Asociaţia „Gheorghe Mureşan” pe
anul  2014, pentru derularea Programului  „Educaţie  prin Sport,  programe
de baschet pentru copii cu vârsta între 8-13 ani”, după orele de clasă, în Sala
de  Sport  a  oraşului  Huedin  (hotărârea  are  anexă  din  care  rezultă
programul).
S-a aprobat suma de 1.500 lei/lună, pe timp de 10 luni, din Bugetul Local pe
anul 2014, pentru asigurarea unei părţi a costurilor derulării  programului
de baschet care este gratuit pentru copii.

Nr. 18/24.I.2014 S-a aprobat constituirea unei comisii formate din 5 consilieri locali şi anume
domnii Lazea Constantin,  Parpucea Emilian,  Vasas Ştefan,  Sucilă Valentin
şi Buzas István pentru stabilirea unor amplasamente pe Domeniul Public al
Oraşului Huedin, în vederea închirierii ulterioare, pentru amenajare tonete,
chioşchiuri şi terase cu diferite destinaţii.

Nr. 19/24.I.2014 S-a aprobat angajarea unui  număr de 15 muncitori ecologişti, cu contracte
de prestări servicii, pe perioadă determinată, respectiv 1.I.2014-31.XII.2014,
în vederea realizării programului de ecologizare pe anul 2014 şi a lucrărilor
ce urmează a fi efectuate de aceste persoane.
A fost aprobată asigurarea cheltuielilor de personal aferentă celor 15 posturi
- muncitori necalificaţi ecologişti, din bugetul de venituri proprii şi subvenţii
al anului 2014, la nivelul salariului minim pe economie.
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Au fost aprobate categoriile de lucrări care vor fi efectuate în anul 2014 de
către muncitorii încadraţi la serviciul ecologie din cadrul Primăriei.

Nr. 20/24.I.2014 S-a aprobat modificarea Organigramei şi Statul de Funcţii al Aparatului de
Specialitate  al Primarului  Oraşului Huedin,  crearea unui  post de agent de
pază prin mutarea la Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Protecţie Civilă,
devenit vacant ca urmare a pensionării ocupantului postului de la poziţia nr.
37 din Statul de Funcţii, la Compartimentul Tehnic-Administrativ, de agent
de pază la poziţia nr. 87.

Nr. 21/24.I.2014 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  /  familie,  nivelul
chiriei neputând depăşi procentul de 10% din veniturile familiei care deţine
locuinţă socială (hotărârea are anexă).

Nr. 22/24.I.2014 A fost stabilită cofinanţarea cu un procent de 5 % de către Consiliul  Local
Huedin,  din valoarea de investiţii  Achiziţionare  de aparatură  medicală  de
către Spitalul Orăşenesc Huedin, în sumă de 15.450 lei, suma fiind cuprinsă
în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2014, astfel:
- Defibrilator cardiac cu o valoare estimată cu TVA în sumă de 20.000 lei din
care o cofinanţare de 5 % din Bugetul Local în sumă de 1.000 lei.
- Sistem de monitorizare terapie intensivă cu o valoare estimată cu TVA în
sumă  de 100.000 lei,  din care  o cofinanţare  de 5 % din Bugetul  Local în
sumă de 5.000 lei.
- Lămpi de operaţie cu o valoare estimată cu TVA în sumă de 74.000 lei din
care o cofinanţare de 5 % din Bugetul Local în sumă de 3.700 lei.
- Incubator nou-născuţi cu o valoare estimată cu TVA în sumă de 40.000 lei
din care o cofinanţare de 5% din bugetul local în sumă de 2.000 lei.
- Masă examinare  ginecologică cu o valoare estimată  cu TVA în sumă  de
25.000 lei din care o cofinanţare de 5 % din Bugetul Local în sumă de 1.250
lei.
- Ecograf cu sondă convexă cu frecvenţă multiplă cu o valoare estimată cu
TVA în sumă de 20.000 lei, din care o cofinanţare de 5 % din Bugetul Local
în sumă de 1.000 lei.
Din cofinanţarea de 5 % rezultă o suma totală finanţată este de 15.450 lei din
din Bugetul Local din totalul de 309.000 lei necesari.
S-a  aprobat  cofinanţarea  cu  un  procent  de  3%  de  către  Consiliul  Local
Huedin, din valoarea de investiţii - Reparaţii capitale la Spitalul Orăşenesc
Huedin, în sumă de 23.850 lei, suma fiind cuprinsă în Bugetul de Venituri şi
Cheltuieli pe anul 2014, astfel:
- Lucrări de anvelopare a clădirii  noi a spitalului cu o valoare estimată cu
TVA în sumă de 500.000 lei, din care o cofinanţare de 3% din bugetul local
în sumă de 15.000 lei.
-  Reabilitare  centrală  termică  cu o  valoare  estimată  cu TVA în sumă  de
250.000 lei,  din care o cofinanţare  de 3 % din Bugetul  Local în sumă de
7.500 lei.
- Lucrări  de reparaţii  ibstalaţii  electrice cu o valoare estimată  cu TVA în
sumă de 45.000 lei, din care o cofinanţare de 3 % din Bugetul Local în sumă
de 1.350 lei.
Din cofinanţarea de 3 % rezultă o suma totală finanţată este de 23.850 lei din
din Bugetul Local din totalul de 795.000 lei necesari.

Nr. 23/29.I.2014 A fost aprobată transformarea unui post de asistent medical principal de la
poziţia nr. 43 din Statul de Funcţii  al Spitalului Orăşenesc Huedin - Secţia
Chirurgie Generală, în post de medic specializarea medicină de laborator.
S-a  aprobat  scoaterea  la  concurs  a  postului  de  medic  cu  specializarea
medicină de laborator în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 24/29.I.2014 A fost modificat  art. 1 din H.C.L. Nr. 9/24.I.2014, prin care a fost alocată
suma  de 200.000 lei,  din Bugetul  Consiliului  Local  Huedin  pe anul  2014
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pentru Spitalul Orăşenesc Huedin,  în sensul că suma destinată este pentru
efectuarea  lucrărilor  de  reparaţii  la  faţada  clădirii  noi  a  Spitalului
Orăşenesc Huedin.

Nr. 25/29.I.2014 A fost  aprobat  Bugetul  Local  de  Venituri  şi  Cheltuieli  pe  anul  2014  al
oraşului Huedin şi estimările pentru anii 2015-2017 (toate ecestea rezultă din
anexa la hotărâre).
S-a aprobat  Bugetul  de  Venituri  Proprii  şi  Subvenţii  oraşului  Huedin  pe
anul 2014 (este prezentat în anexa acestei hotărâri).
A fost aprobat  Bugetul  Local Consolidat  al  oraşului  Huedin pe anul  2014
(este prezentat în anexa acestei hotărâri).
S-au aprobat cheltuielile de capital privind investiţiile propuse a se realiza în
anul 2014 din „Excedentul Bugetului Local al anilor precedenţi”, în sumă de
4.495.000 lei, astfel:
1. Plan Urbanistic General (P.U.G.) al oraşului Huedin: 100.000 lei
2.  Cofinanţare  lucrări  reamenajare  exterioară  a  imobilului  de pe  Strada
Vlădeasa, Nr. 35 (Unitatea de Pompieri): 60.000 lei
3. Achiziţie teren în Piaţa Republicii, Nr. 8 (1.613 mp): 80.000 lei
4. Achiziţie sistem Info-trafic în oraşul Huedin: 400.000 lei
5. Reabilitare şi modernizare a clădirii Pimăriei Huedin: 455.000 lei
6. Modernizare Centrul Civic al oraşului Huedin - Etapa a III-a: 1.000.000
lei
7. Construire toalete la Căminul Cultural Bicălatu: 50.000 lei
8. Modernizare şi reabilitare ştrand în oraşul Huedin: 200.000 lei
9. Reabilitare teren - Baza sportivă a oraşului Huedin: 200.000 lei
10. Extindere reţele electrice în oraşul Huedin: 200.000 lei
11. Cofinanţare „Sistem de management integrat al deşeurilor”: 250.000 lei
12. Reparaţii capitale străzi în oraşul Huedin: 1.500.000 lei.
Total: 4.495.000 lei.

Nr. 26/28.II.2014 S-au  aprobat  criteriile  de  punctaj  (criteriile  de  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 din care rezultă toate aceste aspecte).
A fost  aprobat  formularul  tip  privind  solicitarea  de  înscriere  în  lista  de
priorităţi la locuinţele sociale începând cu anul 2014, actele necesare pentru
solicitarea  unei  locuinţe  sociale,  lista actelor  care  însoţesc solicitarea  unei
locuinţe  sociale  şi  locuinţe  construite  din  fondurile  statului,  aflate  în
proprietatea  Consiliului  Local  al  oraşului  Huedin  (mai  puţin  locuinţe
A.N.L.) şi care se regăsesc în anexele 2 şi 3 ale acestei hotărâri.
S-a stabilit ca data de 31 august să fie  data limită de depunere a cererilor
însoţite  de  actele  doveditoare  de  către  solicitanţii  de  locuinţe  sociale  şi
locuinţe  construite  din fondurile  statului  aflate  în proprietatea  Consiliului
Local al oraşului Huedin (mai puţin locuinţe A.N.L.) pentru ca aceştia să fie
incluşi pe lista de priorităţi.
A fost aprobată data de 31 a fiecărui an ca dată de referinţă, faţă de care se
calculează punctajele pentru criteriile care impun un reper temporal.
Informarea solicitanţilor se va face prin intermediul mass-media, afişare la
sediul Primăriei,  la sediile  regiilor autonome de interes local,  precum şi pe
site-ul Primăriei Huedin.

Nr. 27/28.II.2014 S-a aprobat  revocarea  H.C.L.  Nr.  150/29.XI.2013,  prin care  s-au aprobat
criteriile  pentru stabilirea ordinii  de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe destinate închirierii, rămase vacante în anul 2013-2014.
Pentru soluţionarea cererilor de repartizare de locuinţe A.N.L. care devin
vacante în anul 2014 se vor aplica prevederile H.C.L. nr. 120/2011.

Nr. 28/28.II.2014 S-a  revocat  art.  2  din  H.C.L.  Nr.  153/29.XI.2013  prin  care  s-a  aprobat
formularul  de  înscriere  pe  lista  de  priorităţi  la  locuinţele  în  regim  de
închiriere construite prin A.N.L., respectiv actele necesare, în conformitate
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cu  prevederile  legislaţiei  în  vigoare,  în  acest  sens  urmând  să  se  aplice
prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 120/2011.
A fost modificat  art. 4 din H.C.L. Nr. 153/29.XI.2013 prin care s-a stabilit
data de 28.II.2014 ca dată limită  de predare a dosarelor cuprinzând  actele
necesare completării cererilor depuse până la data de 31.XII.2013, precum şi
obţinerea  unei  locuinţe  în  regim  de  închiriere,  construite  prin  Agenţia
Naţională  pentru  Locuinţe,  perioada  prelungindu-se  până  la  data  de
30.IV.2014.

Nr. 29/28.II.2014 S-a  aprobat  constituirea  Consiliului  Consultativ  pentru  Protecţia
Consumatorilor, la nivelul oraşului Huedin, în următoarea componenţă:
Preşedinte: Mircea Moroşan - primarul oraşului Huedin
Vicepreşedinte:  un  reprezentant  al  asociaţiilor  pentru  protecţia
consumatorilor - nu există
Membrii câte un reprezentant al:
- Inspecţiei Judeţene de Metrologie - fiz. Toşa Ghiţă
- Direcţia Regională Vamală Cluj - insp. Pura Nicolae
- Poliţia Oraşului Huedin: - ag. şef pr. Rădac Sorin
- Inspectoratul de Poliţie Sanitară: - insp. Ban Lăcrămioara
- Circumscripţia Sanitar-Veterinară Teritorială: - dr. Popa Nicolae
- Agenţia pentru Protecţia Mediului: - cons. Nicu Rozemberg
- Inspecţia Judeţeană în Construcţii:.- insp. Cosma Radu
- Unităţi Teritoriale a Registrului Autao Român: - ing. Panait Marius
Secretar:  un  reprezentant  al  Oficiului  pentru  Protecţia  Consumatorilor
desemnat  de  directorul  Oficiului  Judeţean  -  comisar  I.  principal  Petruţ
Gabriel.
A fost  aprobat  Regulamentul  de Organizare  şi  Funcţionare  al  Consiliului
Consultativ Orăşenesc pentru Protecţia Consumatorilor Huedin.

Nr. 30/28.II.2014 S-a aprobat închirierea prin licitaţie  a suprafeţei de 438,71 ha păşune (din
care 47,30 ha păşune cu vegetaţie forestieră) înscrisă în Domeniul Public al
Oraşului Huedin, pentru desfăşurarea activităţii de păşunat.
A  fost  aprobat  Regulamentul  de  păşunat  pentru  păşunile  aflate  în
proprietatea  publică  a oraşului  Huedin,  precum şi  iniţierea  procedurii  de
închiriere a acestora, pe trupuri de păşune conform listei Domeniului Public,
în  suprafaţă  totală  de  438,7  ha  (din  care  47,30  ha  păşune  cu  vegetaţie
forestieră), din Domeniul Public al Oraşului Huedin aflate în administrarea
Consiliului  Local Huedin (hotărârea are anexă din care rezultă situaţia cu
terenurile pentru păşunat).
S-a aprobat capacitatea de păşunat pe baza producţiei medii de masă verde
stabilită la valoarea de 13.046 kg/ha.
A fost stabilit tariful de pornire al licitaţiei în sumă de 325,33 lei/ha pentru
suprafaţa  de  438,7  ha (din care  47,30 ha  păşune  cu vegetaţie  forestieră),
reprezentând păşunile permanente aflate în proprietatea publică a oraşului
Huedin.

Nr. 31/28.II.2014 S-a aprobat repartizarea locuinţei sociale din Fondul Locativ de Stat, situată
în Huedin, Strada Horea, Nr. 73, Ap. 2 pentru doamna Simon Ildikó.
S-a aprobat repartizarea locuinţei sociale din Fondul Locativ de Stat, situată
în Huedin, Strada Fildului, Nr. 59, Ap. 1 pentru doamna Birta Iulia.

Nr. 32/28.II.2014 S-a  aprobat,  în  limitele  competenţelor  Consiliului  Local  Huedin  şi  ale
Primarului oraşului Huedin, asocierea oraşului Huedin ca membru conform
actului  constitutiv  şi  statutului  în  „Asociaţia  Grupul  de  Acţiune  Locală
Napoca Porolissum”, cu personalitate juridică,  de drept privat şi fără scop
patrimonial (aceste documente sunt cuprinse în anexe la acestă hotărâre).
Asociaţia are ca scop realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de
interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice sau
private, obţinerea de finanţări interne şi externe necesare realizării scopului
propus în Actul Constitutiv şi în Statut.
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Această asociaţie  este constituită pe durată nedeterminată,  fără elementele
constitutive ale unei unităţi  administrativ-teritoriale,  prin libera asociere a
membrilor  fondatori,  unităţile  administrativ-teritoriale,  care  rezultă  din
anexa la prezenta hotărâre.
A fost aprobat Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei denumită „Asociaţia
Grupul  de  Acţiune  Locală  Napoca  Porolissum”  (anexate  la  prezenta
hotărâre).
„Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum” se finanţează prin
contribuţii  din  bugetele  locale  ale  unităţilor  administrativ-teritoriale
membre, precum şi din alte surse, conform legii.
Consiliul  de  Administraţie  al  asociaţiei,  preşedintele  acestui  consiliu  şi
membrii Consiliului Director al asociaţiei sunt persoanele prevăzute în Actul
Constitutiv şi Statutul asociaţiei.
Primarul  oraşului  Huedin  a  fost  mandatat  să  participe  şi  să  reprezinte
interesele  oraşului  Huedin  la  şedinţele  asociaţiei  şi  să  semneze  actele
necesare constituirii asociaţiei.
Primarul  oraşului  Huedin  a  fost  împuternicit  să  semneze,  din  partea
asociaţiei,  Contractul  de  comodat,  Contractul  de  închiriere  sau  alte
contracte necesare a fi semnate pentru stabilirea unui sediu al asociaţiei, în
măsura în care un asemenea contract nu este prezentat de alt asociat.

Nr. 33/28.II.2014 A  fost  aprobat  Planul  de  ocupare  a  funcţiilor  publice  pe  anul  2014  al
Aparatului  de  specialitate  al  Primarului  oraşului  Huedin  (hotărârea  are
anexă).

Nr. 34/28.II.2014 S-a  aprobat  reactualizarea  Programului  de  aprovizionare  a  populaţiei
oraşului Huedin cu produse alimentare şi nealimentare care urmează să fie
distribuite  raţionalizat  populaţiei  în  situaţii  deosebite  (situaţia  este
prezentată în anexa la prezenta hotărâre).

Nr. 35/28.II.2014 A fost  aprobată  Structura  organizatorică  a  Spitalului  Orăşenesc  Huedin,
astfel:
Secţia Chirurgie Generală: 25 paturi din care 5 paturi pentru 
- Compartimentul Ortopedie Traumatologie
- Compartiment A.T.I: 5 paturi
- Compartiment Psihiatrie Acuţi : 11 paturi
- Compartimentul Psihiatrie Cronici: 21 paturi
S-a aprobat suplimentarea numărului de paturi pentru foi de supraveghere
de zi, la Spitalul Orăşenesc Huedin, astfel:
- Secţia Pediatrie: 4 paturi
- Secţia Chirurgie Generală: 4 paturi
- Secţia Obstretică Ginecologie: 4 paturi
- Secţia Medicină Internă: 8 paturi

Nr. 36/28.II.2014 Au fost  aprobate  următoarele  modificări  la Statul  de Funcţii  a Spitalului
Orăşenesc Huedin, astfel:
-  transferul  doamnei  Cozea  Delia  Cornelia,  asistent  medical  pe  Secţia
Pediatrie  (poziţia  nr.  96 în Statul  de Funcţii),  la Cabinetul  de Planificare
Familială (poziţia nr. 5 din Statul de Funcţii).
-  transferul  doamnei  Nistor  Delia  Florina,  asistent  medical  principal  la
Cabinetul  de Planificare Familială  (poziţia  nr.  5 din Statul de Funcţii),  pe
secţia Pediatrie (poziţia nr. 96 în Statul de Funcţii).

Nr. 37/28.II.2014 S-a aprobat  închirierea  unor  spaţii  situate  în  incinta  Policlinicii  Huedin,
Piaţa  Victoriei,  Nr.  6-8, Etaj  II, Corp A în suprafaţă  totală  de 38,89 mp,
compuse din:
- la poziţia nr.  218 în suprafaţă  de 25,20 mp, spaţiul  adiacent  cabinetului
medical în suprafaţă de 13,96 mp compus din hol de acces, sală de aşteptare,
spaţiu pentru colectarea deşeurilor periculoase şi depozitarea  materialelor
de  curăţenie,  acces  la  grupul  social  care  va fi  folosit  în comun,  din  care
suprafaţa de 3,93 mp (spaţiu care va fi folosit în exclusivitate) şi suprafaţa de
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9,76 mp (spaţiu care va fi folosit în comun).
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 38/28.II.2014 A fost avizată favorabil Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ care vor
funcţiona la nivelul oraşului Huedin în anul şcolar 2014-2015, astfel:
1.  Grădiniţa  cu  program  prelungit  „Prichindeii  Veseli”  Huedin  -
Personalitate juridică
2. Grădiniţa cu program normal  „Prichindeii  Veseli” Huedin - Structura 1
Huedin
3. Grădiniţa cu program normal  „Prichindeii  Veseli” Huedin - Structura 2
Huedin
4. Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin - Personalitate juridică
5.  Şcoala  primară  Bicălatu  - Structură  a  Liceului  Tehnologic  „Vlădeasa”
Huedin
6.  Şcoala  primară  Cetatea  Veche  II  -  Structură  a  Liceului  Tehnologic
„Vlădeasa” Huedin
7. Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin - Personalitate juridică
8. Şcoala Gimnazială Specială Huedin cu finanţare de la Consiliul Judeţean
Cluj - Personalitate juridică.

Nr. 39/28.II.2014 A fost aprobată organizarea anuală,  în ziua de 6 mai,  a sărbătoririi  „Zilei
Comunităţii Evreieşti din Huedin”

Nr. 40/28.II.2014 S-a  aprobat  modificarea  Inventarului  Bunurilor  ce  aparţin  Domeniului
Public  al Oraşului  Huedin,  a poziţiilor nr.  252, nr. 253, nr.  254 şi nr.  299,
privind suprafeţele şi valoarea de inventar a terenurilor respective (acestea
apar în anexa la hotărâre).

Nr. 41/28.II.2014 A fost aprobată amplasarea de tonete noi sau terase noi în plus faţă de cele
aprobate iniţial pe anul 2013, pe domeniul oraşului Huedin.

Nr. 42/28.II.2014 S-a aprobat detalierea sumelor prevăzute în Bugetul Local pe anul 2014, pe
activităţi la capitolele: Casa de Cultură, Sport, Tineret, Servicii Religioase şi
alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei, astfel:
- Casa de Cultură - Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural: 220.000 lei
- Sport - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii: 70.000 lei
- Tineret - Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural: 40.000 lei
- Servicii Religioase - Susţinerea Cultelor: 50.000 lei
- Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei: 60.000 lei
A  fost  aprobată  detalierea  sumelor  prevăzute  în  Buget  Local  pentru
desfăşurarea  activităţilor  culturale  în  cadrul  Casei  de  Cultură  Huedin,
astfel:
1. „Unirea naţiunea a făcut-o!” - concurs istoric: 24 ianuarie 2014
2. „Paşi spre viitor” - Gala premiilor de excelenţă: 27 februarie (2.500 lei)
3.  „Femeia  -  prietenă,  soţie,  mamă!”  - Recitaluri  de poezie  şi muzică  -  8
martie 2014 (5.000 lei)
4. Ziua Internaţională a Maghiarilor: 15 martie 2014 (4.000 lei)
5.  Ziua  Internaţională  a  Teatrului  -  Amigong  -  festival  de  teatru  pentru
elevi: 21-22 martie 2014 (800 lei)
6.  Simpozion  „Convieţuire  -  interculturalitate”  -  Ziua  Internaţională  a
Rromilor: 8 aprilie 2014 (2.500 lei)
7. Concert Opera Română: aprilie 2014 (6.500 lei)
8. Ziua Evreilor: 6.V.2014
9. Simpozion „Europa şi noi” - Ziua Europei: 9 mai 2014 (800 lei).
10. La sfat cu vârstnicii - întâlnire cu pensionarii: 22 mai 2014 (7.000 lei).
11. Zilele Huedinului „În Florar la Huedin”: 30, 31 mai şi 1 şi 2 iunie 2014
(86.000 lei)
- Mâini de Aur - Concurs Internaţional de Meşteşuguri Tradiţionale: 30 mai
2014
- Activităţi sportive - concursuri: 31 mai2014
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- Activităţi artistice - spectacol: 1 iunie 2014
- Concurs de Creaţie Literară „Octavian Goga în actualitate”: 2 iunie 2014
- Lansare şi prezentare de cărţi: 2 mai 2014
12. Concurs de desene pe asfalt - Ziua Internaţională a Copiilor: 30 mai 2014
(1.000 lei)
13. Activităţi culturale „Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka: iunie 2014 (1.500
lei).
14. In memoriam Avram Iancu - spectacol la Mărişel: iulie 2014 (1.500 lei).
15.  Festivalul  Internaţional  de  Folclor  al  minorităţii  maghiare  „Szent
István”: august 2014 (3.000 lei).
16. Ziua Internaţională a Pensionarilor: 1 octombrie 2014 (8.000 lei).
17. Ziua Mondială a Educatorilor: 5 octombrie 2014 (3.000 lei).
18.  Aniversare:  80  de  ani  de  la  sfinţirea  „Catedralei  Moţilor”  (Biserica
Ortodoxă Huedin I): 14 octombrie 2014 (1.000 lei).
19. Cântec la poalele  Vlădesei - festival de muzică  populară:  31 octombrie
2014 (1.200 lei).
20. Festivalul Tineretului Ortodox - poezie, teatru şi muzică: 8-14 noiembrie
2014 (1.000 lei).
21. Aniversare: 140 de ani de învăţământ de stat la Huedin: noiembrie 2014
(1.000 lei).
22. Simpozion: „Kós Károly“: noiembrie 2014 (1.500 lei).
23.  Ziua  Naţională  a  României  -  festivităţi,  concursuri,  spectacole:  1
decembrie 2014 (10.000 lei).
24. „Dăruind din suflet” - spectacol caritabil: decembrie 2014 (500 lei).
25.  Colindăm,  colindăm,  iară  …!  Autoritatile  locale:  18  decembrie  2014
(3.000 lei).
26.  Luminile  sărbătorilor  -  bucuria  aprinderii  luminilor  ce  împodobesc
oraşul: 18 decembrie 2014 (1.500 lei).
27. Reuniune corală creştină: 25 decembrie 2014 (1.500 lei)
28. Procesiunea trecerii anului - revelion, artificii: 31 decembrie 2014 (20.000
lei).
29.  Organizarea  unei  stagiuni  teatrale  primăvară-toamnă  cu  Teatrul
Naţional din Cluj-Napoca: 2014 (20.000 lei).
30. Colaboratori - formaţii, ansambluri, solişti vocali şi instrumentişti: 2014
(6.000 lei).
31. Participarea formaţiilor  artistice ale  oraşului  la concursuri,  festivaluri
judeţene, interjudeţene şi internaţionale: 2014 (6.500 lei).
32. Servicii sonorizare: 2014 (8.500 lei).
Au fost  detaliate  sumele  prevăzute  în bugetul  pe  anul  2014 la  Capitolul
„Sport - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”, astfel:
- Asociaţia Sportivă „Gheorghe Mureşan”: 15.000 lei
- Concurs de Gimnastică „Nadia Comăneci”: 1.000 lei
- Clubul de Tenis de Câmp „Sănătatea“ Huedin: 4.000 lei
- Asociaţia  „Actived 2013” Huedin - concursuri  sportive cu ocazia  Zilelor
Huedinului: 2.000 lei
- Asociaţia Sportivă „Vlădeasa” Huedin: 35.000 lei
- Clubul Sportiv „Forestierul” Huedin: 3.000 lei
- Asociaţia „Actived 2013” Huedin - concursuri de 1 iunie: 700 lei
- Asociaţia „Actived 2013” Huedin - mini-handbal: 800 lei.
Fond de rezervă: 3.000 lei.
S-a aprobat detalierea sumelor prevăzute în Bugetul Local pe anul 2014 la
Capitolul „Tineret - Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural”, astfel:
- Concurs Internaţional de Meşteşuguri Tradiţionale „Mâini de Aur”, Ediţia
a VI-a: 1.000 lei pentru premii şi 3.000 lei pentru organizare
- Protopopiatul Ortodox Român Huedin - Grupul  Vocal „Junii  Vlădesei”:
3.000 lei
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- Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Treime”- Huedin II - Centrul parohial
pentru copii şi tineret: 3.000 lei
- Clubul Copiilor Huedin: 5.000 lei
- Asociaţia „Actived 2013” Huedin - Carnavalul florilor”: 2.000 lei
- Ansamblul de dansuri „Suhanc”: 4.500 lei
- Trupa de teatru francofon „Assentiment”: 4.500 lei
- Concursul „Kurutty”: 600 lei
- Concursul de recitări de poezii ale autorului „Kányádi Sándor”: 600 lei
-  Tabăra  Internaţională  pentru  copii  organizată  de  Biserica  Reformată
Huedin: 2.000 lei
- Produs de Cluj: 5.800 lei.
Fond de rezervă: 5.000 lei.
Au  fost  detaliate  sumele  prevăzute  în  Bugetul  Local  pe  anul  2014  la
Capitolul „Servicii Religioase - Susţinerea Cultelor”, astfel:
- Biserica „Sf. Vartolomeu” de la Spitalul Orăşenesc Huedin: 2.000 lei
- Biserica Ortodoxă Română „Sfânta Treime” Huedin II: 10.000 lei
- Protopopiatul Ortodox Român Huedin: 7.000 lei

- Biserica din „cartierul” Cetatea Veche: 4.000 lei
- Biserica Greco-Catolică: 2.000 lei
- Cultul Penticostal - „Betel”: 2.000 lei
- Cultul Penticostal - „Betania”: 2.000 lei
- Cultul Penticostal - „Gosen”: 2.000 lei
- Biserica Adventistă de ziua a şaptea: 1.000 lei
- Biserica Reformată Huedin: 10.000 lei
- Biserica Reformată Bicălatu: 2.000 lei
- Biserica Romano-Catolică: 1.500 lei
- Biserica Baptistă (de pe Strada B.N. Antal): 1.000 lei
- Biserica de rit nou ( de pe Strada Garoafelor): 500 lei.
Fond de rezervă: 3.000 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: 20.800 lei
- Revista „Kalotaszeg”: 3.000 lei
- Publicaţie carte „Viaţa lui Marin Preda”: 2.000 lei
- Publicare unei cărţi a profesorului Alexandru Jurcan: 2.000 lei
- Tabără creştină internaţională - Biserica Reformată Huedin: 3.000 lei
- Orcestra de copii - Biserica Reformată Bicălatu: 4.000 lei
- Inaugurarea Căminului Cultural din Bicălatu”: 5.000 lei
- Revelion - pensionari, Consiliul Local Huedin, Primăria Huedin, societatea
civilă: 12.000 lei.
- Fond de rezervă: 8.200 lei.

Nr. 43/7.III.2014 S-au aprobat modificări în Structura organizatorică a Spitalului Orăşenesc
Huedin, astfel:
- Diminuarea Compartimentului de Ortopedie Traumatologie de la 10 paturi
D.R.G.  la  5  paturi  D.R.G.  şi  creşterea  numărului  de  paturi  pe  Secţia
Chirurgie Generală de la 15 paturi la 20 paturi.
-  Diminuarea  Compartimentului  A.T.I.  de  la  10  paturi  la  8  paturi  şi
suplimentarea  Compartimentului  de  Pediatrie  Acuţi  cu  un  pat  şi  a
Compartimentului de Psihiatrie Cronici cu un pat.

Nr. 44/20.III.2014 S-a aprobat constituirea la S.C. „Transim” S.A. Huedin a unei noi Comisii
de Cenzori  formată  din Imre Ioan,  Nistor Rodica şi  Gabor Silvia,  iar,  ca
membru supleant, a fost desemnat domnul Loi Dacian.

Nr. 45/20.III.2014 A fost completat  art. 6 din Capitolul II „Scopul şi obiectul de activitate al
societăţii”  al  Statutului  S.C.  „Transim”  S.A Huedin,  în sensul  că  au fost
incluse două coduri noi conform cu C.A.E.N. şi anume cod 3530 şi cod 4677.
Clasa 4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, include:

10



- comerţul  cu ridicata al deşeurilor şi resturilor metalice şi nemetalice şi a
materialelor  pentru  reciclare,  inclusiv  colectarea,  sortarea,  separarea,
demontarea bunurilor uzate,  cum sunt automobilele,  în scopul obţinerii de
piese reutilizabile,  ambalarea  şi  reambalarea,  depozitarea  şi  livrarea,  dar
fără un proces real de transformare.
- deşeurile achiziţionate şi vândute au o valoare remanentă
-  deznembrarea  automobilelor,  calculatoarelor,  televizoarelor  şi  a  altor
echipamente pentru a obţine şi revinde piese utilizabile
Clasa 3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat, include:
- producerea, colectarea şi distribuţia aburului şi apei calde pentru încălzit,
obţinerea de energie şi alte scopuri
- producerea şi distribuţia de aer rece
- producerea şi distribuţia de apă refrigerată pentru răcire
- producerea de gheaţă, în scop alimentar sau nealimentar.

Nr. 46/20.III.2014 A fost modificată Organigrama Spitalului Orăşenesc Huedin,  prin trecerea
Unităţii de Transfuzie Sanguină de la Compartimentul A.T.I., în subordinea
managerului.
S-a aprobat transformarea temporară a postului de medic primar medicină
de familie,  de la Camera de Gardă poziţia nr. 147 din Statul de Funcţii, în
post de medic specialist medicină de urgenţă.

Nr. 47/20.III.2014 S-a  aprobat  desemnarea  doamnei  Costea  Daniela  Alexandrina,  ca
reprezentant al Consiliului Local Huedin, în Consiliul de Administraţie de la
Spitalul Orăşenesc Huedin.

Nr. 48/28.III.2014 S-a  aprobat  însuşirea  Inventarului  Bunurilor  care  aparţin  Domeniului
Public al Oraşului Huedin (acesta este ataşat la hotărâre).

Nr. 49/28.III.2014 S-a  aprobat,  la  cererea  preotului  paroh  Sava  Teodor,  efectuarea
demersurilor procedurale pentru demolarea imobilului în care îşi desfăşoară
activitatea Oficiul Parohial din Str. Cetatea Veche, Nr. 22/A.

Nr. 50/28.III.2014 A fost modificată H.C.L. Nr. 18/1996 prin care s-a aprobat Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Pieţei şi Oborului, alin. 4, Cap. II, care va avea
următorul cuprins:
„Piaţa agroalimentară funcţionează zilnic în Hala Agroalimentară iar Piaţa
tradiţională după un program în zilele de marţi şi vineri pe cele trei platouri
din  Strada  B.N.  Antal  -  partea  stângă  -  pe  Strada  Târgului,  până  la
intersecţia cu Strada Nucului şi pe Strada Violetelor, până la intersecţia cu
Strada Trandafirilor, după următorul program:
- în lunile ianuarie, februarie şi martie între orele 6.00-16.00
- în lunile aprilie-septembrie între orele 5.00-18.00
- în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie între orele 6.00-16.00.
Începând cu data de 1.IV.2014, Târgul de animale mari (bovine, cabaline) se
organizează în ultima sâmbătă a fiecărei luni, iar, în ziua de luni următoare
zilei de sâmbătă, se organizează târgul pentru animale mici.

Nr. 51/28.III.2014 S-au  aprobat  amplasamentele,  suprafaţa  şi  închirierea  acestora  pentru
perioada  de  vară  în  vederea  amenajării  unor  terase  comerciale  în  faţa
unităţilor comerciale, astfel:
-  Huedin,  Str.  Băii,  Nr.  6  -  suprafaţa  de 15  mp  în perioada  15.VI.2013-
15.IX.2014
-  Huedin,  Piaţa  Republicii,  Nr.  8  -  suprafaţa  de  8,5  mp  în  perioada
1.VI.2013-30.IX.2014
-  Huedin,  Piaţa  Republicii,  Nr.  39  -  suprafaţa  de  15  mp  în  perioada
1.VI.2013-1.IX.2014
-  Huedin,  Str.  Avram  Iancu,  Nr.  41  -  suprafaţa  de  15  mp  în  perioada
1.VI.2013-1.IX.2014.

Nr. 52/28.III.2014 S-a aprobat completarea Contractului de închiriere nr. 2771 din 11.IV.2013,
încheiat cu S.C. Pisa Ice Distribution S.R.L., la obiectul contractului art. 1 şi
art.  2,  pe  lângă  Birou  Angajare  -  Agenţie  de  Turism şi  a  următoarelor
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activităţi: cafenea, bar, terasă.
Nr. 53/28.III.2014 S-a aprobat  modificarea  art.  1  din H.C.L. Nr.  30/28.II.2014,  în sensul  că

suprafaţa de păşune a oraşului Huedin destinată activităţilor de păşunat este
de 391,41 ha.

Nr. 54/ 28.III.2014 A fost aprobat Parteneriatul dintre Protopopiatul Reformat Călata şi Casa
de Cultură Huedin, pentru organizarea unor activităţi în domeniul culturii şi
religiei.

Nr. 55/28.III.2014 S-a aprobat desemnarea domnului Ioan Bota, ca reprezentant al Consiliului
Local Huedin, în Consiliul Etic de la Spitalul Orăşenesc Huedin.

Nr. 56/28.III.2014 Au fost aprobate noile tarife percepute de către S.C. „Crişul” Huedin S.A.
pentru  salubritate  la  populaţie  şi  agenţi  economici,  precum  şi  preţul  de
facturare, astfel:
- Persoane fizice: 4,8 lei inclusiv TVA/persoană/lună
- Persoane juridice: 43,49 lei +TVA/mc.

Nr. 57/3.IV.2014 S-a  aprobat  rezilierea  Contractului  de Furnizare  a  Energiei  Termice  Nr.
8775/17.X.2007, încheiat cu S.C. „Crişul” Huedin S.A.
S-a  aprobat  organizarea  licitaţiei  privind  atribuirea  Contractului  de
Delegare a Gestiunii  Serviciului  Public de Alimentare cu Energie Termică,
prin metoda gestiunii  delegate,  urmând  ca  până  la  data  atribuirii  noului
contract,  S.C.  „Crişul”  Huedin  S.A.  să  asigure  continuitatea  desfăşurării
activităţii. 

Nr. 58/3.IV.2014 A fost aprobată Organigrama şi Statul de Funcţii de la S.C. „Crişul” Huedin
S.A. (acestea sunt anexe la hotărâre).

Nr. 59/3.IV.2014 S-a  aprobat  Caietul  de  Sarcini  pentru  organizarea  licitaţiei,  în  vedere
închirierii  suprafeţelor  de  păşune  ale  oraşului  Huedin  (acestea  sunt
prevăzute în anexa la hotărâre).

Nr. 60/30.IV.2014 Bugetul Local al Oraşului Huedin pe anul 2014 a fost rectificat cu suma de
870.000 lei, astfel:
Venituri: 
870.000 lei: Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
Cheltuieli:
- Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin - Centrală Termică: 170.000 lei
- Reabilitarea şarpantei de la Sala de Sport de la Liceul Teoretic „Octavian
Goga” Huedin: 50.000 lei
- Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Huedin - Str. Morii, Str. 1 Mai,
Str. Florilor şi Str. Stadionului: 200.000 lei
- Pietruire, amenajare şi asfaltare parţială - Str. Nordului, Str. Prundului şi
Str. Cetatea Veche: 200.000 lei
-  Liceul  Tehnologic  „Vlădeasa”  Huedin  - Reabilitare  Sala de Sport  de la
locaţia de pe Str. Horea, Nr. 78-80 (înlocuire acoperiş şi reabilitare exterior):
200.000 lei
- Grădiniţa „Prichindeii Veseli” - Lucrări de reparaţie şi reabilitare: 50.000
lei.

Nr. 61/30.IV.2014 A fost aprobat Contul de Execuţie Bugetară pe Secţiunea de Funcţionare şi
Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 31.III.2014 (hotărârea
are anexă).

Nr. 62/30.IV.2014 S-a  aprobat  plata  de  către  oraşul  Huedin,  a  comisionului  aferent  plăţii
electronice cu cardul, a Impozitelor şi Taxelor Locale.

Nr. 63/30.IV.2014 A fost modificat art. 1 din H.C.L. Nr. 57/3.IV.2014, în sensul că se reziliază
Contractul de Furnizare a Energiei Termice Nr. 6170/6.VII.2010 încheiat cu
S.C. „Crişul” Huedin S.A.

Nr. 64/30.IV.2014 S-a aprobat  scoaterea  din  funcţie  a obiectelor de inventar  deteriorate,  în
valoare totală de 17.712,84 lei, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin (acestă
situaţie se regăseşte în anexa la hotărâre).

Nr. 65/30.IV.2014 S-a aprobat scoaterea din funcţie a mijloacelor fixe corporale deteriorate în
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valoare  totală  de  180.673,70  lei,  în  cadrul  Spitalului  Orăşenesc  Huedin
(situaţia este cuprinsă în anexa la hotărâre).

Nr. 66/30.IV.2014 Au fost  aprobate  situaţiile  financiare  de  la  S.C.  „Transim”  S.A.  Huedin
(Bilanţ, Cont de Profit şi Pierderi, anexe) la data de 31.XII.2013.
S-a aprobat  repartizarea profitului  la 31.XII.2013 în sumă de 3.099 lei în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, astfel:
- dividende 50 % în sumă de 1.550 lei
- participarea salariaţilor la profit 10 %: 310 lei
- rezerva legală din profitul brut 5 % în sumă de 180 lei
- rezerva statutară în sumă de 1.059 lei.

Nr. 67/30.IV.2014 S-a aprobat închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 30 mp, compus din două
încăperi,  pentru  desfăşurarea  activităţii  organizaţiei  locale  a  Partidului
Mişcarea Populară - Filiala  Huedin,  în incinta  Primăriei  Oraşului Huedin,
Str. Horea, Nr. 1, Etaj I.

Nr. 68/30.IV.2014 A  fost  aprobat  Calendarul  manifestărilor  cultural-artistice  şi  sportive
organizate cu ocazia  Zilelor Huedinului  - „În Florar la Huedin”,  în cursul
lunii mai 2014, astfel:
Vineri - 30.V.2014:
-  11.00  -  Desene  pe  asfalt  cu  ocazia  Zilei  Internaţionale  a  Copilului  -
activitate de parteneriat organizată la Casa de Cultură Huedin
-  13.00  -  Activităţi  sportive  -  concursuri  -  organizate  în  parteneriat  cu
Asociaţia „Actived 2013” Huedin
Sâmbătă - 31.V.2014:
- 9.00-15.00 - Concurs Internaţional de Meşteşuguri Tradiţionale „Mâini de
aur”, ediţia a VII-a, organizat de către Clubul Copiilor Huedin
Duminică - 1.VI.2014:
- 14.00 - Parada portului  popular pe traseul Casa de cultură - Primărie -
Parcul Tineretului
- 15.00 - Spectacol artistic în Parcul Tineretului
- 22.00 - Artificii
Luni - 2.VI.2014:
- 11.30 - Slujbă religioasă cu ocazia împlinirii  a 20 de ani de la inaugurarea
bustului  poetului  Octavian  Goga  în  incinta  Liceului  Teoretic  „Octavian
Goga” Huedin
- 12.00 - Concurs de creaţie literară „Octavian Goga în actualitate” (poezie,
proză  şi  eseu)  şi  acordarea  unor  premii  speciale  în  memoria  unor  foşti
dascăli ai liceului (Rodica Potoceanu Matiş, Ioan Bălaş şi Sever Barbu)
- 12.30 - Lansare de cărti:
-  „Viaţa  lui  Marin  Preda“,  Cluj-Napoca,  Editura  Casa Cărţii  de  Ştiinţă,
2014 (Rodica Potoceanu Matiş)
- „Lacrimă trecută-n veşnicie“, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
2014 (Rodica Potoceanu Matiş)
- „Huedinul,  o localitate  pe drumul  spre  Europa:  aspecte  monografice“  -
ediţia  a  III-a,  Cluj-Napoca,  Editura  Casa  Cărţii  de  Ştiinţă,  2014  (Filip
Cristian-Claudiu şi Matiş Horea-Dorin).
S-a aprobat  acordarea unui  premiu  în cuantum de 250 lei/familie,  pentru
familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie.
S-a aprobat acordarea unui  premiu în cuantul  de 500 lei/persoană,  pentru
persoanele care au împlinit vârsta de 100 ani de viaţă.

Nr. 69/30.IV.2014 S-a aprobat  introducerea în Calendarul  activităţilor culturale  ale  oraşului
Huedin şi manifestarea de Comemorare a Eroilor Neamului care va avea loc
în fiecare an, în ziua sărbătoririi Înălţării Domnului conform Calendarului
Creştin Ortodox.
În anul 2014 slujba de comemorare are loc în data de 29 mai de la ora 12.30
în faţa Troiţei din centrul oraşului Huedin.

Nr. 70/30.IV.2014 A fost aprobată structura Serviciilor şi a Biroului de statistică-internări de la
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Spitalul Orăşenesc Huedin, astfel:
1.  Serviciul  R.U.N.O.S.  -  Management  al  calităţii  şi  serviciilor  medicale  -
juridic, cu şef serviciu ec. Mudure Lucia Marcela
2.  Serviciul  Financiar  Contabil  -  Administrativ,  cu  şef  serviciu  Holobiuc
Constantin
3.  Serviciul  Achiziţii  Publice,  Contracte,  Aprovizionare,  Transport  -
Securitatea  Muncii,  P.S.I.,  Protecţie  Civilă  şi  Situaţii  de  Urgenţă  -
Informatică, cu şef serviciu ec. Fărcane Adriana Felicia
4. Birou de Statistică şi Internări, cu şef birou statistician medical principal
Bara Mariana.

Nr. 71/30.IV.2014 A fost aprobată transformarea şi scoaterea la concurs a unor posturi vacante
şi temporar vacante din cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin, astfel:
1. Transformarea postului de medic primar medicină de familie,  în post de
medic specialitatea medicină de urgenţă şi scoaterea la concurs pe perioadă
nedeterminată (poziţia nr. 147 din Statul de Funcţii)
2.  Transformarea  temporară  a  postului  de  şef  birou  contabilitate-
administrativ în post de economist pe perioadă determinată (poziţia nr. 214
din Statul de Funcţii)
3.  Transformarea  postului  de  registrator  medical  principal  în  post  de
registrator  medical  şi  scoaterea  la  concurs  pe  perioadă  nedeterminată
(poziţia nr. 97 în Statul de Funcţii).

Nr. 72/30.IV.2014 A fost  aprobată rezilierea  Contractului  de Comodat  nr.  3684/2011 pentru
spaţiul situat în incinta Policlinicii Huedin, în suprafaţă de 29,83 mp, Etaj I,
Corp A, poziţia nr. 117, încheiat cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din
România - Filiala Cluj.
S-a aprobat  atribuirea  în folosinţă  gratuită  către  Societatea  Naţională  de
Cruce Roşie din România - Filiala Cluj, a unui spaţiu în suprafaţă de 42,59
mp, Etaj I, Corp A, poziţiile nr.131, nr. 133 şi nr. 134, compus din:
- spaţiu folosit  în exclusivitate în suprafaţă  de 39,92 mp compus  din două
încăperi,  una  în suprafaţă  de 31,72 mp,  respectiv  de 8,20 mp,  care vor fi
folosite  pentru  desfăşurarea  activităţilor  de  ajutor  voluntar  cu  caracter
umanitar
- spaţiu folosit în comun în suprafaţă de 12,67 mp, compus din hol de acces,
sală de aşteptare, spaţiu pentru colectare deşeuri periculoase şi depozitarea
materialelor de curăţenie precum şi acces gratuit la grupul social.

Nr. 73/30.IV.2014 S-a  aprobat  închirierea  unor  spaţii  situate  în  incinta  Policlinicii  Huedin
(Piaţa  Victoriei,  Nr.  6-8),  Etaj  II,  Corp  A,  în  suprafaţă  de  39,43  mp,
suprafaţă compusă din:
- o încăpere în suprafaţă de 24,67 mp, la Etajul II, poziţia nr. 221, încăpere
care va fi folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical/laborator
medical
- spaţiu adiacent  acestui cabinet medical/laborator medical în suprafaţă de
14,76 mp, spaţiu compus  din hol de acces, sală de aşteptare,  spaţiu pentru
depozitarea  materialelor  de  curăţenie,  acces  la  grupul  social,  din  care
suprafaţa de 5 mp va fi folosită în exclusivitate şi suprafaţa de 9,76 mp va fi
folosită în comun.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 74/30.IV.2014 S-a stabilit ca în luna decembrie 2014 să se organizeze doar o singură zi de
târg de animale în data de 15.XII.2014.

Nr. 75/30.IV.2014 S-a aprobat acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Oraşului Huedin
domnului Preot. Puşcaş Dorel.
Domnului  Puşcaş  Dorel,  în  calitate  de  Cetăţean  de  Onoare  al  Oraşului
Huedin, îi revin o serie de drepturi şi îndatoriri conform art. 7, art. 11, art.
12  şi  art.  13  din  H.C.L.  nr.  84  din  26.VI.2009  privind  aprobarea
Regulamentului  pentru  Conferirea  Titlului  de  Cetăţean  de  Onoare  al
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Oraşului Huedin.
Nr. 76/30.IV.2014 S-au  aprobat  în  vederea  vizării  Planurile  de  Situaţie  întocmite  la  Scara

1:1.000 şi a Planurilor de Încadrare în Zonă,  întocmite la Scara 1:5.000 şi
1:25.000 cu menţiunea „Vizat spre neschimbare” pentru investiţia „Înfiiţare
Sistem de Distribuţie  Gaze Naturale  în Oraşul  Huedin” (aceste  planuri  şi
situaţii se regăsesc în anexele la hotărâre).

Nr. 77/30.IV.2014 A fost aprobat Regulamentul Serviciului de Salubritate a judeţului Cluj.
Domnul  primar  Moroşan  Mircea  a  fost  desemnat  să  reprezinte  oraşul
Huedin (în lipsa acestuia doamna viceprimar Giurgiu Marinela) în A.G.A. la
Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ECO-METROPOLITAN  Cluj,
pentru  aprobarea  Regulamentului  Serviciului  de  Salubritate  a  Judeţului
Cluj (anexat la hotărâre).

Nr. 78/30.IV.2014 S-a aprobat Strategia de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare a Judeţului
Cluj.
Domnul  primar  Moroşan  Mircea  a  fost  desemnat  să  reprezinte  oraşul
Huedin (în lipsa acestuia doamna viceprimar Giurgiu Marinela) în A.G.A. la
Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ECO-METROPOLITAN  Cluj,
pentru  aprobarea  Strategiei  de  Dezvoltare  a  Serviciului  de  Salubrizare
(anexat la hotărâre). 

Nr. 79/30.IV.2014 A fost aprobat Studiul de oportunitate pentru fundamentarea soluţiei optime
de delegare  a serviciului  de colectare şi transport  al  deşeurilor în judeţul
Cluj.
Domnul  primar  Moroşan  Mircea  a  fost  desemnat  să  reprezinte  oraşul
Huedin (în lipsa acestuia doamna viceprimar Giurgiu Marinela) în A.G.A. la
Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ECO-METROPOLITAN  Cluj,
pentru aprobarea Studiului  de oportunitate pentru fundamentarea soluţiei
optime  de delegare a serviciului  de colectare şi  transport  al  deşeurilor în
judeţul Cluj (anexat la hotărâre).

Nr. 80/30.V.2014 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 la ordin, gaj asupra poliţei de asigurare.
A  fost  împuternicită  A.G.A.  să  ducă  la  îndeplinire  prevederile  art.  1
Hotărârea Consiliului Local Huedin şi directorul S.C. „Crişul” Huedin S.A.,
domnul Stîngă Silviu, pentru semnarea prelungirii liniei de credit.

Nr. 81/30.V.2014 S-a aprobat scoaterea la concurs a unui post de kinoterapeut 1/2 normă, pe
perioadă nedeterminată, din cadrul Laboratorului de Recuperare Medicină
Fizică  şi  Balneologie  (poziţia  nr.  196  din  Statul  de  Funcţii  al  Spitalului
Orăşenesc Huedin).

Nr. 82/30.V.2014 S-a aprobat scoaterea la concurs a unui post de asistent medical pe perioadă
nedeterminată,  din cadrul  Secţiei  de Medicină  Internă  (poziţia  nr.  12 din
Statul de Funcţii al Spitalului Orăşenesc Huedin)

Nr. 83/30.V.2014 A fost  aprobat  Studiul  de Oportunitate  al  Delegării  Serviciului  Public  de
Transport, Distribuţie şi Furnizare a Energiei Termice în sistem Centralizat
în Oraşul Huedin (este prevăzut în anexa la hotărâre).

Nr. 84/30.V.2014 A fost aprobat  Regulamentul  Serviciului  Public  de Alimentare  cu Energie
Termică al Oraşului Huedin (este prevăzut în anexa la hotărâre).

Nr. 85/30.V.2014 S-a  aprobat  Caietul  de  Sarcini  al  Serviciului  Public  de  Alimentare  cu
Energie Termică al Oraşului Huedin (este prevăzut în anexa la hotărâre).

Nr. 86/30.V.2014 S-a  aprobat  Contractul  Cadru  de  Delegare  a  Serviciului  Public  de
Transport, Distribuţie şi Furnizare a Energiei Termice în sistem Centralizat
în Oraşul Huedin (este prevăzut în anexa la hotărâre).

Nr. 87/30.V.2014 A  fost  aprobată  Procedura  privind  organizarea,  derularea  şi  atribuirea
contractului  de  delegare  a  gestiunii  Serviciului  Public  de  Alimentare  cu
Energie Termică al Oraşului Huedin (este prevăzut în anexa la hotărâre).
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Nr. 88/30.V.2014 A fost  aprobată Comisia  de Evaluare conf.  art.  14 din Procedura privind
organizarea,  derularea  şi  atribuirea  contractului  de  delegare  a  gestiunii
Serviciului  Public  de Alimentare  cu Energie  Termică  al  Oraşului  Huedin
(este prevăzut în anexa la hotărâre).

Nr. 89/30.V.2014 S-a  aprobat  Calendarul  procedurii  privind  organizarea,  derularea  şi
atribuirea  contractului  de  delegare  a  gestiunii  Serviciului  Public  de
Alimentare cu Energie Termică al Oraşului Huedin (este prevăzut în anexa
la hotărâre).

Nr. 90/30.V.2014 Primarul  oraşului  Huedin,  domnul  Moroşan  Mircea,  a  fost  mandatat  să
semneze  Contractul  Cadru de Delegare a Serviciului  Public  de Transport,
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Termice în sistem Centralizat în Oraşul
Huedin.

Nr. 91/30.V.2014 A  fost  aprobată  lista  solicitanţilor  de  locuinţe  pentru  tineri  destinată
închirierii,  construite  prin  A.N.L.  care  au  acces  la  locuinţe  (lista  este
prevăzută în anexa la hotărâre).

Nr. 92/30.V.2014 S-a aprobat lista solicitanţilor cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea  cererilor  de  locuinţe  pentru  tineri,  destinate  închirierii.
Construite prin A.N.L. (lista este prevăzută în anexa la hotărâre).

Nr. 93/30.V.2014 S-a aprobat publicarea Regulamentului privind organizarea,  autorizarea şi
amplasarea mijloacelor de publicitate  pe raza oraşului  Huedin,  în vederea
dezbaterii publice (acesta este anexat hotărârii).

Nr. 94/30.V.2014 A fost  modificată  Organigrama  Aparatului  de  Specialitate  al  Primarului
Oraşului  Huedin,  prin schimbarea subordonării  de la Primar  la  Consiliul
Local, a Biroului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

Nr. 95/25.VI.2014 A fost  aprobat  Bugetul  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al  S.C.  „Transim”  S.A.
Huedin pe anul 2014 (acesta este anexat hotărârii).

Nr. 96/25.VI.2014 S-a  modificat  art.  1  din  H.C.L.  Nr.  88/30.V.2014  prin  care  s-a  aprobat
formarea Comisiei de Evaluare privind procedura de organizare, derulare şi
atribuirea  Contractului  de  Delegare  a  Gestiunii  Serviciului  Public  de
Alimentare  cu Energie  Termică  al  oraşului  Huedin,  în sensul  constituirii
unei  comisii  formată  dintr-un  număr  impar  precum şi  desemnarea  unor
membrii de rezervă, astfel:
A.  Comisia  de  evaluare  a  ofertelor  în  derularea  procedurii  de  licitaţie
publică deschisă şi de negociere directă:
- Czondi Eugen - responsabil achiziţii publice - membru
- Pandrea Rodica - director economic - membru
- Handraluca Mircea - inspector comercial - membru
- Danciu Florin - consilier juridic - membru
- Oros Iuliu - responsabil U.A.T. - membru
B.  S-a  desemnat  ca  preşedinte  al  Comisiei  de  evaluare  a  ofertelor  în
derularea  procedurii  de  licitaţie  publică  deschisă  şi  de  negociere  directă
domnul Czondi Eugen, iar, ca secretar, domnul Handraluca Mircea.
C. S-au desemnat ca membrii de rezervă ai Comisiei de evaluare a ofertelor
în derularea procedurii de licitaţie publică deschisă şi de negociere directă:
- Dezsi Norbert - consilier primar  membru
- Tămaş Dorin - consilier primar  membru
- Todea Zorica - contabilă - membru
- Nistor Spiru - responsabil Protecţie Civilă - membru
- Sinko Zoltán tehnician - membru.

Nr. 97/25.VI.2014 S-a  modificat  art.  1  din  H.C.L.  Nr.  89/30.V.2014  prin  care  s-a  aprobat
Calendarul  procedurii  privind  Delegarea Serviciului  Public  de Alimentare
cu Energie Termică al oraşului Huedin (acesta este anexat hotărârii).

Nr. 98/25.VI.2014 S-a  abrogat  H.C.L.  Nr.  90/30.V.2014  privind  mandatarea  primarului
oraşului  Huedin  pentru  semnarea  Contractului  Cadru  de  Delegare  a
Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Oraşului Huedin.

Nr. 99/25.VI.2014 S-a aprobat  Regulamentul  privind  organizarea,  autorizarea şi  amplasarea

16



mijloacelor  de  publicitate  pe  raza  oraşului  Huedin  (acesta  este  anexat
hotărârii).

Nr. 100/25.VI.2014 A fost repartizat în chirie, apartamentul A.N.L. situat în oraşul Huedin, Str.
Aleea 1 Mai, Nr. 10, Ap. 4, doamnei Veconi Luminiţa.

Nr. 101/25.VI.2014 S-a  aprobat  alocarea  sumei  de  1.145  lei,  conform  facturii  nr.  197315
FV/13.VI.2014  şi  a  bonului  fiscal  008387/13.VI.2014,  reprezentând
contravaloarea reparaţiei instrumentului muzical - orgă - deţinut de domnul
Mureşan Ciprian Eugen, deteriorat din cauza instalaţiei electrice defecte cu
ocazia manifestărilor culturale organizate de Zilele Huedinului,  în perioada
30.V.2014-1.VI.2014.

Nr. 102/25.VI.2014 S-a  aprobat  transformarea  postului  de  asistent  medical  principal  PL
(Postliceal)  în post  de asistent  medical  PL  din  cadrul  Secţiei  Pediatrie  şi
scoaterea postului la concurs (poziţia nr. 91 din Statul de Funcţii) în cadrul
Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 103/25.VI.2014 S-a  aprobat  scoaterea  la  concurs  a  postului  de  asistent  medical  PL  pe
perioadă determinată, din cadrul Secţiei Pediatrie (poziţia nr. 4 din Statul de
funcţii) în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 104/25.VI.2014 S-a  aprobat  transformarea  postului  de  asistent  medical  principal  PL
(Postliceal)  în  asistent  medical  S  (studii  superioare)  din  cadrul  Secţiei
Medicină Internă şi scoaterea postului la concurs (poziţia nr. 11 din Statul
de  Funcţii),  pe  perioadă  nedeterminată,  în  cadrul  Spitalului  Orăşenesc
Huedin.

Nr. 105/25.VI.2014 S-a  aprobat  transformarea  postului  de  kinetoterapeut  în  post  de
fiziokinetoterapeut  din  cadrul  Laboratorului  de  Medicină  Fizică  şi
Balneologie  (poziţia  nr.  196  din  Statul  de  Funcţii),  în  cadrul  Spitalului
Orăşenesc Huedin.

Nr. 106/25.VI.2014 A  fost  modificată  H.C.L  Nr.  83/30.V.2014  şi  a  fost  aprobat  Studiul  de
Oportunitate  al  Delegării  Serviciului  Public  de  Transport,  Distribuţie  şi
Furnizare a Energiei Termice în sistem Centralizat  în Oraşul Huedin (este
prevăzut în anexa la hotărâre).

Nr. 107/25.VI.2014 A fost modificată H.C.L. Nr. 86/30.V.2014 şi s-a aprobat Contractul Cadru
de Delegare  a  Serviciului  Public  de Transport,  Distribuţie  şi  Furnizare  a
Energiei Termice în sistem Centralizat  în Oraşul Huedin (este prevăzut  în
anexa la hotărâre).

Nr. 108/25.VI.2014 S-a aprobat  ca  doamna  viceprimar  Giurgiu  Marinela  să-l  înlocuiască  pe
domnul primar Moroşan Mircea să semneze Înţelegerea de Colaborare între
oraşul Huedin şi Comuna Tépé, din Ungaria.

Nr. 109/31.VII.2014 A fost aprobat Contul de Execuţie Bugetară pe Secţiunea de Funcţionare şi
Secţiunea  de  Dezvoltare  a  oraşului  Huedin  la  data  de  30.VI.2014  (sunt
cuprinse în anexa la hotărâre).

Nr. 110/31.VII.2014 A fost modificată  H.C.L. Nr. 87/30.V.2014 cu privire la Procedura privind
organizarea,  derularea  şi  atribuirea  contractelor  de  delegare  a  gestiunii
serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  a  oraşului  Huedin
(modificările apar în anexa la hotărâre).

Nr. 111/31.VII.2014 S-a modificat H.C.L. Nr. 97/25.VI.2014 cu privire la Calendarul procedurii
privind  delegarea  gestiunii  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie
termică al oraşului Huedin (modificările apar în anexa la hotărâre).

Nr. 112/31.VII.2014 S-a aprobat transformarea postului de asistent  medical principal M (studii
medii) în post de moaşă S (studii superioare) din cadrul Secţiei de Obstretică
Ginecologie  şi  scoaterea  postului  la  concurs  (poziţia  nr.  64  din  Statul  de
Funcţii) în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 113/31.VII.2014 A  fost  aprobată  transformarea  postului  de  infirmieră  din  cadrul
compartimentului A.T.I., în cadrul Secţiei de Medicină Internă şi scoaterea
postului  la  concurs,  post  cu  normă  întreagă  pe  perioadă  nedeterminată
(poziţia nr. 115 din Statul de Funcţii) în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
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Nr. 114/31.VII.2014 S-a  aprobat  transformarea  postului  de  economist  din  cadrul  Serviciului
Financiar Contabil - Administrativ, în post de economist I A (poziţia nr. 214
din Statul de Funcţii) în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 115/31.VII.2014 S-a aprobat repartizarea locuinţei sociale din fondul locativ de stat, situată
în  Huedin,  Piaţa  Republicii,  Nr.  8,  Bl.  B3,  Ap.  9,  domnului  Ciubotaru
Ciprian.

Nr. 116/31.VII.2014 A fost aprobată rectificarea Bugetului Local şi a listei de investiţii pe anul
2014, astfel:
Fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale: 80.000 lei
Modernizare Centru Civic al oraşului Huedin - Etapa a III-a: 295.000 lei
Servicii - documentaţii cadastrale teren domeniu public al oraşului Huedin:
37.000 lei
Achiziţie sistem P.C. (calculatoare, imprimante, licenţe): 40.000 lei
Strategia de Dezvoltare  pe termen mediu a oraşului  Huedin pe anii  2014-
2020: 120.000 lei
Reabilitare  şi  modernizare  Str.  Morii,  Str.  1  Mai,  Str.  Florilor  şi  Str.
Stadionului: 300.000 lei
Reabilitare Str. Poştei: 280.000 lei
Suplimentarea lucrărilor de pietruire, amenajare şi asfaltare parţială a Str.
Nordului, Str. Prundului şi Str. Cetatea Veche: 150.000 lei
Ridicări topo + S.F. + servicii proiectare: 40.000 lei.

Nr. 117/31.VII.2014 S-a aprobat rectificarea Bugetului Local pe anul 2014.
Nr. 118/31.VII.2014 S-a aprobat închirierea imobilului - clădire în suprafaţă de 990 mp şi teren

în suprafaţă de 4.442 mp (total 5.432 mp), situate pe Strada Vlădeasa fn, cu
destinaţia depozit biomasă.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (hotărârea are anexe).

Nr. 119/31.VII.2014 S-a aprobat completarea cu un nou aliniat respectiv „alin. 13 la Cap. VIII -
Alte taxe locale” conform anexei  la H.C.L. Nr.  144/29.XI.2013, cu o nouă
clasificare:
- Imobile (terenuri, clădiri) cu destinaţie de depozite
S-a  stabilit  ca  tariful  de  închiriere  să  fie  în  cuantum  de 0,2  lei/mp/lună,
pentru imobile (terenuri, clădiri) cu destinaţia depozite.

Nr. 120/25.VIII.2014 A fost modificat Actul Constitutiv al S.C. „Transim” S.A. Huedin
Nr. 121/25.VIII.2014 Au fost desemnaţi  reprezentanţii  oraşului  Huedin ca autoritate tutelară în

Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. „Transim” Huedin S.A., astfel:
- Nuţ Ioan - preşedinte
- Lung Ioan - membru
- Ciubotariu Florina Elena - membru
Cei  trei  reprezentanţi  ai  oraşului  Huedin  au  fost  mandataţi  să  adopte
hotărâri în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor în limitele exclusive ale
propunerilor  acţionarului  unic  -  oraşul  Huedin  -  cuprinse  în hotărîri  ale
Consiliului Local Huedin.

Nr. 122/25.VIII.2014 S-a aprobat  revocarea Consiliului  de Administraţie  de la  S.C. „Transim”
S.A. Huedin format din:
- Băican Marius - preşedinte
- Okos-Rigó Ándrás - membru
- Durcău Florin - membru
S-a aprobat desemnarea noului Consiliu de Administraţie al S.C. „Transim”
S.A. Huedin format din 5 membri:
- Gabor Ana Silvia - preşedinte
- Băican Marius - membru
- Okos Rigó Andras - membru
- Tămaş Dorin - membru
- Sanfira Ionuţ - membru

Nr. 123/25.VIII.2014 S-a aprobat numirea a trei cenzori la S.C. „Transim” S.A. Huedin, astfel:
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- Imre Ioan
- Mizgaiu Angela
- Loi Dacian
S-a aprobat  desemnarea doamnei  Rotaru  Andreea în calitate  de membru
supleant la S.C. „Transim” S.A. Huedin.

Nr. 124/25.VIII.2014 A  fost  reactualizată  componenţa  Comisiei  de  aprobare  a  repartizării
locuinţelor  din  fondul  locativ  de  stat  prin  înlocuirea  domnului  Csüdöm
Francisc cu Kápitán Zoltán.

Nr. 125/25.VIII.2014 A fost  aprobată  rectificarea  Bugetului  Local  pe  anul  2014  şi  a  listei  de
investiţii.

Nr. 126/25.VIII.2014 S-a rectifcat  Bugetul  Local şi  lista  de investiţii  pe anul  2014,  cu suma de
120.000 lei, astfel:
Reabilitare  reţea  apă  potabilă  din  Str.  Trandafirilor,  Str.  Bradului,  Str.
Nordului şi Str. Cetatea Veche: 120.000 lei.

Nr. 127/30.IX.2014 A fost  rectificat  Bugetul  Local pe Trim.  IV 2014,  cu suma  de 36.000 lei,
astfel:
- Învăţământ/Cheltuieli de personal: 36.000 lei.

Nr. 128/30.IX.2014 S-au aprobat tarifele pentru serviciile publice de întreţinere a curăţeniei  în
spaţiile publice din oraşul Huedin, astfel:
- măturat manual stradal, trotuare, spaţii verzi: 26,13 lei/1.000 mp
- întreţinerea curăţeniei în parcuri, spaţii verzi, alei, trotuare: 14,43 lei/1.000
mp
- curăţirea manuală a şanţurilor şi rigolelor: 3,69 lei mp.

Nr. 129/30.IX.2014 S-a  aprobat  alocarea  sumei  de  50.000  lei  din  Bugetul  Local  al  oraşului
Huedin,  pentru Campania  de sterilizare şi microcipare înregistrată pentru
câinii cu şi fără stăpân, în perioada septembrie 2014 - septembrie 2015.

Nr. 130/30.IX.2014 S-a stabilit suma de 100 lei/lună ca indemnizaţie pentru fiecare membru din
Consiliul de Administraţie de la S.C. „Transim” S.A Huedin.

Nr. 131/30.IX.2014 S-a aprobat achiziţionarea de către S.C. „Transim” S.A. Huedin în vederea
livrării de agent termic pentru sezonul de iarnă 2014-2015.

Nr. 132/30.IX.2014 S-a aprobat  închirierea  unui  spaţiu  situat  la  demisolul  clădirii  Primăriei
Oraşului Huedin, Str. Horea, Nr. 1, în suprafaţă totală de 49,57 mp, spaţiu
compus  dintr-o încăpere  folosită  ca  spaţiu  comercial  şi  spaţiile  adiacente
compuse dintr-un hol şi un grup social în vederea efectuării de activităţi de
alimentaţie publică (restaurant, bufet expres), astfel:
-  spaţiu  folosit  în exclusivitate  în suprafaţă  de 33,80  mp,  compus  dintr-o
încăpere,  pentru  efectuarea  de activităţi  comerciale  respectiv  activităţi  de
alimentaţie publică (restaurant, bufet expres)
- spaţiul  adiacent  spaţiului  comercial  în suprafaţă  de 15,77 mp,  folosit  în
comun, compus din: hol în suprafaţă de 9,88 mp şi grupul social în suprafaţă
de 5,89 mp.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (anexe la hotărârea Consiliului Local Huedin).

Nr. 133/30.IX.2014 A fost aprobată transformarea postului de îngrijioare de curăţenie, în post
de infirmieră din cadrul Secţiei Pediatrie şi scoaterea postului la concurs pe
perioadă nedeterminată (poziţia nr. 103 din Statul de Funcţii).
S-a aprobat scoaterea la concurs a postului de îngrijitoare de curăţenie din
cadrul Secţiei de Medicină Internă pe perioadă nedeterminată (poziţia nr. 35
din Statul de Funcţii).

Nr. 134/30.IX.2014 S-a aprobat  cofinanţarea obiectivelor de investiţii  de către Consiliul  Local
Huedin în baza O.U.G. Nr. 48/2010 propuse a se realiza  în perioada 2015-
2018 de  către Spitalul  Orăşenesc  Huedin  (sumele  se  regăsesc în anexa  la
hotărâre). 
Contribuţia U.A.T. Huedin are în vedere trei obiective, astfel:
- Fonduri pentru reparaţii capitale: 3 %
- Fonduri pentru expertize, proiectare: 5 %
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- Fonduri pentru dotări independente - aparatură medicală: 5 %.
Nr. 135/30.IX.2014 S-a aprobat  închirierea  a două spaţii  în incinta  Policlinicii  Huedin  (Piaţa

Victoriei, Nr. 6-8), Etaj I, Corp A, aripa de vest, în suprafaţă de 53,22 mp,
compuse din:
- o încăpere în suprafaţă de 23,22 mp, Corp A, la poziţia nr. 126, încăpere
care va fi folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical
- spaţiu adiacent cabinetului medical în suprafaţă de 29,95 mp, compus din
hol  de  acces,  sală  de  aşteptare,  spaţiu  pentru  colectarea  deşeurilor
periculoase şi depozitarea materialelor de curăţenie şi acces la grupul social,
din care suprafaţa de 17,28 mp spaţiu adiacent va fi folosit în exclusivitate şi
suprafaţa de 12,67 mp spaţiu adiacent va fi folosit în comun.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (anexe la hotărârea Consiliului Local Huedin).

Nr. 136/30.IX.2014 S-a  aprobat  cuprinderea  Şcolii  Postliceale  „Henri  Coandă”  Huedin  în
Reţeaua şcolară a oraşului Huedin, pentru anul şcolar 2014-2015.

Nr. 137/30.IX.2014 S-a  aprobat  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Local  Huedin  în
Consiliul  de Administraţie  de la Liceul  Teoretic „Octavian Goga” Huedin
pentru anul şcolar 2014-2015, astfel:
- prof. Şaitiş Cristina
- prof. Stîngă Mariana
- prof. Éger Enikő
Domnul  profesor Ioan Rus a fost desemnat  ca reprezentant  al  Consiliului
Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  de la Liceul
Teoretic „Octavian Goga” Huedin pentru anul şcolar 2014-2015.

Nr. 138/30.IX.2014 S-a  aprobat  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Local  Huedin  în
Consiliul  de  Administraţie  de  la  Liceul  Tehnologic  „Vlădeasa”  Huedin
pentru anul şcolar 2014-2015, astfel:
- Andriescu Mihai
- Gligan Rodica
- Traica Nicolae
Doamna Edveş Laura a fost desemnată ca reprezentant al Consiliului Local
Huedin  în  Comisia  de  Evaluare  şi  Asigurare  a  Calităţii  de  la  Liceul
Tehnologic „Vlădeasa” Huedin pentru anul şcolar 2014-2015.

Nr. 139/30.IX.2014 S-a  aprobat  desemnarea  domnişoarei  învăţătoare  Cozea  Marinela  ca
reprezentant al Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie de la
Grădiniţa „Prichindeii Veseli” Huedin pentru anul şcolar 2014-2015.
Domnişoara Neagotă Iulia a fost desemnată  ca reprezentant  al  Consiliului
Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii de la Grădiniţa
„Prichindeii Veseli” Huedin pentru anul şcolar 2014-2015.

Nr. 140/30.IX.2014 S-a  aprobat  desemnarea  domnului  profesor  Matiş  Horea-Dorin  ca
reprezentant al Consiliului Local Huedin în Consiliul de Administraţie de la
Clubul Copiilor Huedin pentru anul şcolar 2014-2015.
Domnişoara  Andriescu  Andreia  a  fost  desemnată  ca  reprezentant  al
Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii de
la Clubul Copiilor Huedin pentru anul şcolar 2014-2015.

Nr. 141/30.IX.2014 S-a aprobat desemnarea domnului învâţător Tomoş Mircea ca reprezentant
al  Consiliului  Local  Huedin  în  Consiliul  de  Administraţie  de  la  Şcoala
Postliceală „Henri Coandă” Huedin pentru anul şcolar 2014-2015.
Domnul  profesor  Pavel  Cosmin  a  fost  desemnat  ca  reprezentant  al
Consiliului Local Huedin în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii de
la Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Huedin pentru anul şcolar 2014-2015.

Nr. 142/31.X.2014 S-a  aprobat  Contul  de  Execuţie  Bugetară  pe  secţiunea  de  funcţionare  şi
secţiunea  de dezvoltare  a oraşului  Huedin  la  data  de 30.IX.2015 (situaţia
financiară rezultă din anexa la hotărâre).

Nr. 143/31.X.2014 A fost rectificat Bugetul Local pe Trim. IV 2014, cu suma de 238.000 lei.
Nr. 144/31.X.2014 S-a rectificat Bugetul Local pe Trim. IV 2014, cu suma de 11.300 lei.
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Nr. 145/31.X.2014 A fost  majorat  capitalul  social  la  S.C.  „Transim”  S.A.  Huedin,  cu  sediul
social în judeţul Cluj, oraş Huedin, Str. Câmpului, Nr. 2, C.U.I. 202344, Nr.
de înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul  Cluj  J 12/156/1991,  prin
majorarea valorii  nominale  a acţiunilor existente de la 2,5 lei la 5 lei prin
aport în numerar cu suma de 295.442,50 lei a acţionarului Consiliului Local
al Oraşului Huedin cu sediul în Huedin, Str. Horea, Nr. 1, Jud. Cluj.
După  majorare,  capitalul  social  al  S.C.  „Transim”  S.A.  Huedin  va  fi  de
590.845 lei, împărţit în 118.169 acţiuni nominative, în valoare nominală de 5
lei fiecare,  în întregime subscris şi vărsat de acţionari,  din care 580.040 lei
contribuţie  a Consiliului  Local  Huedin,  iar  10.805 lei  contribuţie  lista  cu
persoane fizice,  cu un număr  de 116.008 acţiuni  Consiliul  Local Huedin şi
2.161 acţiuni  lista  cu persoane  fizice,  precum şi  o  cotă  de  participare  la
beneficii  şi pierderi de 98,17 % Consiliul  Local Huedin şi 1,83 % lista cu
persoane fizice, acţionari cu participare totală la beneficii şi pierderi de 100
%, sens  în care  se  va  actualiza  actul  constitutiv  al  S.C.  „Transim”  S.A.
Huedin.

Nr. 146/31.X.2014 S-a  aprobat  suplimentarea  creditelor  bugetare  pe  Trim.  IV  din  Bugetul
Local al oraşului Huedin, cu suma de 6.000 lei, pentru transportul cadrelor
didactice de la Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin.

Nr. 147/31.X.2014 A fost  rectificat  Bugetul  Local de Venituri  şi  Cheltuieli  pe anul  2014,  cu
suma de 300.000 lei  prin participare  la capitalul  social  al  S.C. „Transim”
S.A. Huedin cu suma de 300.000 lei.

Nr. 148/31.X.2014 S-a rectificat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli Consolidat al oraşului Huedin
pe Trim. IV, cu suma de 392.000 lei.

Nr. 149/31.X.2014 A fost rectificat  Bugetul  Local pe Trim. IV. 2014 prin alocarea de credite
bugetare pentru 8 asistenţi ai persoanelor cu handicap grav şi pentru plata a
10 muncitori ecologişti.

Nr. 150/31.X.2014 S-a modificat  Anexa 1 la H.C.L.  Nr.  26/28.II.2014 cu privire la  Capitolul
„Criterii  de  selecţie  -  pct.  II   Stare  civilă,  privind  criteriile  de  punctaj
(criterii de 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, astfel:
II. Stare Civilă:
Pentru punctele a - c se punctează doar una din situaţii:
a. căsătorit: 10 p
b. necăsătorit: 5 p
c. necăsătorit, văduv, divorţat fără copii în întreţinere
d. familie monoparentală.

Nr. 151/31.X.2014 A  fost  modificat  Calendarul  procedurii  privind  delegarea  gestiunii
serviciului public de alimentare cu energie termică al oraşului Huedin (acest
calendar este cuprins în anexa hotărârii).

Nr. 152/31.X.2014 S-a aprobat  casarea  şi  scoaterea  din  gestiune  a  mijlocului  fix  Aparat  de
instalaţie mobilă Rontgendiagnostic tip Siremobil 2000 de la Laboratorul de
Radiologie şi Imagistică din cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 153/31.X.2014 S-a aprobat accesul gratuit la Sala de Sport din Piaţa Republicii, Nr. 42-48,
pentru pregătirea echipei de fotbal din cadrul Liceului Teoretic „Octavian
Goga” Huedin  şi  Liceului  Tehnologic  „Vlădeasa”  Huedin,  coordonată  de
profesorul Pavel Cosmin Viorel, în zilele de marţi şi vineri între orele 15.00-
17.00, pe perioada anului şcolar 2014-2015.

Nr. 154/31.X.2014 S-a  aprobat  modificarea  Cap.  III,  art.  3  „Durata  contractului”,  din
Contractul de închiriere nr. 6900/2013, încheiat cu Clubul Copiilor Huedin
din  cadrul  Palatului  Copiilor  Cluj,  în  sensul  suspendării  valabilităţii
contractului  pe perioada de vară,  respectiv  1.VII.2014-1.X.2014 (perioadă
când nu se desfăşoară activităţile pentru care a fost încheiat contractul).

Nr. 155/31.X.2014 S-a aprobat  dezmembrarea parcelei  cu nr.  top.  ing.  3364/1/1/1/1 C.F.  606
reprezentând Târgul de animale, astfel:
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- nr. top. ing. Nou - târg de animale: 34.721 mp
- nr. top. ing. Teren nou: 200 mp.

Nr. 156/31.X.2014 S-a  aprobat  introducerea  în  Inventariul  Domeniului  Public  al  Oraşului
Huedin a Investiţiei „Centrul Civic” - reamenajare zona centrală a oraşului
Huedin, Etapele I, II şi III, astfel:
Centrul Civic al Oraşului Huedin în suprafaţă totală de 12.730 mp, din care:
- Parc Central cu suprafaţa de 2.500 mp
- Trotuar Piaţa Republicii, Nr. 8 cu suprafaţa de 3.500 mp
- Trotuar Piaţa Republicii, Nr. 39 şi 42-48 cu suprafaţa de 2.500 mp
- Platforma pietonală 1 din faţa Primăriei Huedin cu suprafaţa de 850 mp
- Platforma pietonală 2 cu suprafaţa de 2.500 mp
- Rondou central cu suprafaţa de 320 mp
- Parcare cu suprafaţa de 560 mp.

Nr. 157/31.X.2014 A  fost  alocată  suma  de  200.000  lei,  în  vederea  realizării  Studiilor  de
Fezabilitate pentru proiectele de investiţii propuse în Programul de Achiziţii
Publice pe anul 2015, astfel:
1.  Modernizare  Baza  Sportivă  „Vlădeasa”  din  Strada  Avram  Iancu  a
oraşului Huedin
2. Reamenajarea şi modernizarea Cimirtirului oraşului Huedin
3. Reamenajare trotuare şi spaţii verzi din Str. Vlădeasa din oraşul Huedin
4. Reparaţii şi amenajare trotuare pe Str. Fildului din oraşul Huedin
5. Reparaţii şi turnarea stratului de uzură pe străzile oraşului Huedin: Str.
Mănăşturului,  Str.  Câmpului,  Str.  Moţior,  Str.  Izvorului,  Str.  Ecaterina
Varga, Str. Apei, Str. Băii, Str. Gheorghe Doja, Str. Gării, Str. Violetelor şi
Str. Târgului
6.  Construirea  şi  amenajarea  unui  „Sistem de informare  a populaţiei”  în
zona Centrului Civic al oraşului Huedin.
7.  Modernizare  -  asfaltare  Piaţa  Victoriei  (în  jurul  Bisericii  Ortodoxe
Huedin I).

Nr. 158/31.X.2014 S-a  aprobat  închirierea  spaţiului  situat  la  demisolul  Clădirii  Primăriei
Oraşului Huedin,  Strada Horea, Nr. 1, în suprafaţă totală de 123,56 mp, în
vederea amenajării unui spaţiu comercial în care se vor realiza activităţi de
alimentaţie  publică (restaurant,  bufet-expres, cafenea,  etc.),  spaţiu compus
din:
- spaţiu comercial care va fi folosit în exclusivitate în suprafaţă de 80,36 mp,
care este compus din 3 încăperi,  spaţiu care va fi folosit pentru efectuarea
unor  activităţi  comerciale  respectiv  activităţi  de  alimentaţie  publică
(restaurant, bufet, cafenea, etc.)
- spaţiu adiacent spaţiului comercial în suprafaţă totală de 43,20 mp, compus
dintr-o încăpere în suprafaţă de 27,50 mp, folosită în exclusivitate şi spaţiul
în suprafaţă de 15,77 mp, compus din hol de acces în suprafaţă de 9,88 mp,
grup social în suprafaţă de 5,89 mp, spaţiu care va fi folosit în comun.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (anexe la hotărârea Consiliului Local Huedin).

Nr. 159/31.X.2014 S-a aprobat  modificarea şi completarea Actului  Constitutiv  şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj iar
domnul  primar  Moroşan  Mircea  (în  lipsa  acestuia  doamna  viceprimar
Giurgiu Marinela) a fost mandatat să semneze modificările şi completările la
documentele invocate mai sus.

Nr. 160/31.X.2014 A fost  aprobată  repartizarea  în chirie  a apartamentului  A.N.L.,  situat  în
oraşul Huedin, Str. Aleea 1 Mai, Nr. 6, Ap. 9, doamnei Tamáş Andrea care
este la poziţia nr. 2 în anexa la H.C.L. Nr. 92/30.V.2014.

Nr. 161/31.X.2014 A  fost  aprobat  Nomenclatorul  arhivistic  pentru  documentele  create  de
Unitatea  Administrativ  Teritorială  -  Oraşul  Huedin  (acesta  este  anexat
hotărârii).

Nr. 162/28.XI.2014 S-a  aprobat  casarea,  scoaterea  din  gestiune  şi  scăderea  din  evidenţele
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contabile  (conform  centralizatorului  anexat  la  prezenta  hotărâre)  a
următoarelor bunuri:
- Obiecte de inventar în sumă totală de 52.280,57 lei
- Programe informatice expirate şi nemifiind utilizate (HBIT-uri) în sumă de
859,18 lei
- Mobilier, aparatură birotică în sumă de 21.297,44 lei.

Nr. 163/28.XI.2014 A fost  aprobat  Programul  manifestărilor  culturale,  organizate  cu  ocazia
Zilei de 1 Decembrie 2014 - Ziua Naţională a României, astfel:
- Vineri, 28.XI.2014, ora 12.00, în Sala Mică de la Casa de Cultură Huedin:
„Unirea la români” - prezentare de slide-uri de către elevii de la liceele din
oraşul Huedin
- Duminică,  30.XI.2014, ora 9.00, în Sala de Sport de la Şcoala Nouă se va
desfăşura Cupa „1 Decembrie” la Tenis de Masă, Ediţia a XIX-a
-  Luni,  1.XII.2014,  ora  10.00,  în Sala  de Sport  de  la  Şcoala  Nouă  se  va
desfăşura o Gală de Box sub numele Cupa „1 Decembrie”
- Luni, 1.XII.2014, ora 11.00 se depun coroane de flori la Troiţa din centrul
oraşului Huedin care vor fi urmate de recitări de poezii şi cântece patriotice
susţinute de către elevii din ciclul primar de la şcolile din Huedin.
Luni,  1.XII.2014,  ora  13.00,  la  Casa  de  Cultură  Huedin  va  avea  loc  un
program artistic.

Nr. 164/28.XI.2014 S-a aprobat transformarea postului de îngrijitoare de curăţenie,  în post de
infirmieră în cadrul Secţiei Pediatrie şi scoaterea postului la concurs (poziţia
nr. 104 din Statul de Funcţii), în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
S-a aprobat transformarea postului de asistent de farmacie principal PL în
asistent de farmacie PL, din cadrul Farmaciei unităţii şi scoaterea postului la
concurs (poziţia nr. 163 din Statul de Funcţii), în cadrul Spitalului Orăşenesc
Huedin.

Nr. 165/28.XI.2014 A fost  aprobată  repartizarea  în chirie  a  apartamentului  A.N.L., situat  în
Huedin, Str. Aleea 1 Mai, Nr. 6, Ap. 9, domnlui Pleş Constantin, care este pe
poziţia nr. 3 în anexa la H.C.L. Nr. 92/30.V.2014.

Nr. 166/28.XI.2014 S-a aprobat  încheierea  Contractului  de furnizare  a apei potabile  şi  canal,
respectiv canalizarea cu Compania de Apă „Someş” S.A. Cluj, pentru blocul
de locuinţe, format din 9 apartamente, situat în Huedin, Str. Fildului, Nr. 59.
Cuantumul  consumului  serviciilor de apă potabilă,  respectiv  canalizare  şi
stabilirea  sumelor de plată,  se va realiza  conform normativelor în vigoare
defalcat în funcţie de contorizarea acestui consum la intrarea în bloc.

Nr. 167/28.XI.2014 A fost  aprobată  lista  de  priorităţi  în  repartizarea  locuinţelor  din  fondul
locativ de stat, aflate în proprietatea oraşului Huedin (aceasta este anexată
hotărârii).

Nr. 168/28.XI.2014 S-a  aprobat  acordarea  unui  sprijin  financiar  Protopopiatului  Ortodox
Român  Huedin,  pentru  organizarea  unui  Concert  de  colinde  cu  ocazia
sărbătorilor de iarnă,  în sumă de 4.000 lei  din Capitolul  „Alte servicii  în
domeniul  culturii,  recreeri,  religiei  / Alte cheltuieli  cu bunuri  şi servicii” -
Fond de rezervă repartizat în anul 2014.

Nr. 169/28.XI.2014 S-a  modificat  art.  1,  lit.  c  din  H.C.L.  Nr.  96/25.VI.2014  şi  desemnarea
domnului  Lung  Ioan  -  consilier  al  primarului  în  locul  domnului  Tămaş
Dorin,  ca  membru  de  rezervă  al  Comisiei  de  evaluare  a  ofertelor  în
derularea procedurii  de licitaţie publică deschisă şi de negociere directă în
vederea atribuirii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de
Alimentare cu Energie Termică în oraşul Huedin.

Nr. 170/28.XI.2014 Au fost aprobate nivelurile  pentru valorile  impozabile,  impozitele  şi taxele
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în
anul 2015 (acestea se regăsesc în anexa la hotărâre).

Nr. 171/28.XI.2014 S-a  aprobat  să  se  efectueze  demersurile  procedurale  pentru  preluarea
porţiunii  amplasamentului  de pe raza oraşului  Huedin,  a fostei  căi  ferate
Huedin-Călăţele, astfel:
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- suprafaţa de 19.538 mp, teren înscris în C.F. 51485 Huedin între km C.F.
0+850, km C.F. 1+475;
- suprafaţa de 21.124 mp înscris în C.F. 51483 Huedin între km C.F. 1+475 şi
km C.F. 2+360;
- suprafaţa de 40.996 mp înscris în C.F. 51484 Huedin între km C.F. 4+800 şi
4+890, în vederea amenajării unei piste pentru biciclete.

Nr. 172/28.XI.2014 S-a  aprobat,  prin  act  adiţional,  prelungirea  Contractului  de  Delegare  a
Gestiunii  Serviciului  de  Salubrizare  nr.  6441/8.IX.2009,  încheiat  cu  S.C.
„Crişul” Huedin S.A., care a expirat la data de 18.IX.2014, până la data de
8.II.2016.
S-a aprobat, prin act adiţional, modificarea Contractului nr. 6441/8.IX.2009,
Cap.  II  „Obiectul  Contractului  de  Delegare  a  Gestiunii  Serviciului  de
Salubrizare”, în sensul:
„Obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii, constă în dreptul şi obligaţia
de a  presta  serviciul  public  de colectare  separată  şi  transport  separat  al
deşeurilor  municipale  (nn.  orăşeneşti)  şi  al  deşeurilor  similare,  provenind
din activităţi  comerciale  din industrie  şi instituţii,  inclusiv  fracţii  colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii şi acumulatori .

Nr. 173/28.XI.2014 S-a aprobat accesul gratuit la Sala de Sport din Piaţa Republicii, Nr. 42-48,
în ziua de joi a fiecări săptămâni,  între orele 17.00-18.00, pentru pregătirea
elevilor din clasa pregătitoare şi până în clasa a VI-a inclusiv  de la Liceul
Teoretic  „Octavian  Goga”  Huedin,  în  ramura  sportivă  fotbal,  sub
îndrumarea profesorului Csüdöm Norbert, pe perioada anului şcolar 2014-
2015. 

Nr. 174/28.XI.2014 A  fost  aprobată  modificarea  şi  completarea  Actului  Constitutiv  şi  a
Statutului  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ECO-
METROPOLITAN Cluj (acestea se regăsesc în anexa la hotărâre).
A fost mandatat reprezentantul oraşului Huedin, primarul sau viceprimarul
oraşului Huedin, domnul Moroşan Mircea sau doamna Giurgiu Marinela, să
semneze modificările şi completările din Actului Constitutiv şi din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.
Prin aprobarea acestei hotărâri se abrogă H.C.L. Nr. 159/27.XI.2014.

Nr. 175/9.XII.2014 A fost rectificat Bugetul Local pe Trim. IV, cu suma de 80.000 lei,  pentru
cheltuieli de personal în învăţământ.

Nr. 176/9.XII.2014 S-a aprobat  rectificarea Bugetului Local pe anul 2014, cu suma de 84.331,
pentru „Reparaţii şi modernizare Strada Poştei”.

Nr. 177/9.XII.2014 A fost aprobată „Strategia de Dezvoltare a Unităţii Teritorial Administrativ
Teritoriale  Huedin,  pe  perioada  2015-2020  (sinteza  acesteia  este  ataşată
hortărârii)

Nr. 178/9.XII.2014 S-a aprobat rectificarea Bugetului Local Huedin pe Trim.  IV, cu suma de
103.000 lei.

Nr. 179/9.XII.2014 S-a aprobat rectificarea Bugetului Local Huedin pe Trim.  IV, cu suma de
790.000  lei  pentru  finanţarea  de  bază  a  unităţilor  de  învăţământ
preuniversitar de stat din Huedin.

Nr. 180/9.XII.2014 S-a  aprobat  folosirea  cu  titlu  gratuit,  de  către  viitorul  concesionar  al
Serviciului de distribuţie gaze naturale,  a terenurilor proprietate publică a
oraşului  Huedin,  ocupate  de obiectivele  sistemului  de distribuţie  a gazelor
naturale,  pentru  realizarea  lucrărilor  de  execuţie,  operare,  întreţinere  şi
reparaţii, în condiţiile legii.
S-a avizat  dreptul  de uz şi servitute al  viitorului  concesionar al  reţelei  de
distribuţie  a  gazului  metan  în oraşul  Huedin,  asupra  terenurilor  şi  altor
bunuri  proprietate publică,  activităţilor desfăşurate  de persoane fizice  sau
juridice  în  vecinătatea  capacităţilor,  pe  durata  lucrărilor  de  dezvoltare,
reabilitare,  modernizare,  respectiv  de  exploatare  şi  întreţinere  a  acestor
capacităţi.
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Nr. 181/18.XII.2014 A  fost  aprobată  rectificrea  Bugetului  de  Venituri  Proprii  şi  Subvenţii
consolidat pe anul 2014 al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraş Huedin.

Nr. 182/18.XII.2014 S-a aprobat Programul manifestărilor culturale,  organizate în perioada 18-
31.XII.2014, astfel:
Joi, 18.XII.2014: 
- ora 16.30 „Am plecat să colindăm!” la Primăria şi Consiliul Local Huedin
-  ora  17.30  La Troiţa  din  centrul  oraşului  are  loc  aprinderea  luminilor
sărbătorilor de iarnă care împodobesc oraşul
Joi, 25.XII.2014:
- ora 12.30 La Troiţa din centrul oraşului Huedin are loc Reuniunea corală
creştină „Astăzi s-a născut Hristos!” la care participă corurile bisericeşti din
oraş
Miercuri, 31.XII.2014:
- ora 23.30-0.30 are loc Procesiunea trecerii anului 2014 pe traseul Primăria
Huedin - Casa Tineretului Huedin
- ora 00.00 are loc un spectacol de artificii.

Nr. 183/18.XII.2014 A fost avizată favorabil Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ care vor
funcţiona la nivelul oraşului Huedin în anul şcolar 2015-2016, astfel:
1. Clubul Copiilor Huedin - Finanţare M.E.N.
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. Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin - Personalitate juridică
6.  Şcoala  primară  Bicălatu  -  Structură  a Liceului  Tehnologic  „Vlădeasa”
Huedin
7.  Şcoala  primară  Cetatea  Veche  II  -  Structură  a  Liceului  Tehnologic
„Vlădeasa” Huedin
8. Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin - Personalitate juridică.

Nr. 184/18.XII.2014 S-a aprobat  scoaterea  la  concurs  a  postului  de  îngrijitoare  de  curăţenie
vacant în urma pensionării  la limită  de vârstă (post cu normă întreagă pe
perioadă  nedeterminată,  poziţia  nr.  155 din  Statul  de  Funcţii),  în cadrul
Spitalului Orăşenesc Huedin. 

Nr. 185/18.XII.2014 A  fost  aprobată  valoarea  de  inventar  a  obiectivului  „Centrul  Civic”  al
oraşului Huedin, înscris în Domeniul Public al Oraşului Huedin, prin H.C.L.
Nr. 156/31.X.2014, la un cuantum de 652.077 lei şi având suprafaţa de 12.730
mp.
S-a aprobat  radierea  poziţiei  nr.  54  din  Inventarul  Domeniului  Public  al
Oraşului Huedin,  însuşit prin H.C.L. Nr. 48/27.III.2014 (Parcul Central în
suprafaţă de 2.500 mp).

Nr. 186/18.XII.2014 S-a  aprobat  reactualizarea  valorilor  de  inventar,  a  bunurilor  ce  aparţin
Domeniului  Public al oraşului Huedin,  de la poziţiile  nr. 95, nr.  96, nr. 97,
nr. 100, nr. 101, nr. 102, nr. 103 şi nr. 104 din cadrul Spitalului Orăşenesc
Huedin (acestea se regăsesc în anexa la hotărâre).

    Data,   

10.III.2016                                                                                       

                                                                                                  Consilier local,

                                                                                          Prof. Horea-Dorin Matiş

25



26


