
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 2015.

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 2015.

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

2015 8 ianuarie - - 8 ianuarie Nr. 1 1 Kapitan Zoltan
26 şi 30 ianuarie 30 ianuarie - - Nr. 2-24 23 Giurgiu Marinela
9 februarie 9 februarie - - Nr. 25-27 3 Giurgiu Marinela
23 şi 27 februarie 27 februarie - - Nr. 28-42 15 Giurgiu Marinela
23 martie 27 martie - - Nr. 43-52 10 Giurgiu Marinela
20 aprilie 24 aprilie - - Nr. 53-62 10 Giurgiu Marinela
20 mai - 20 mai - Nr. 63-64 2 Parpucea Emilian
25 şi 29 mai 29 mai - - Nr. 65-79 17 Parpucea Emilian
22 iunie 26 iunie - - Nr. 80-88 9 Parpucea Emilian
24 şi 30  iulie 30 iulie - - Nr. 89-103 15 Parpucea Emilian
18 august - 18 august - Nr. 104-108 5 Parpucea Emilian
24 şi 28 august 28 august - - Nr. 109-112 4 Farkas Marius
21 şi 25 septembrie 25 septembrie - - Nr. 113-122 10 Farkas Marius
15 octombrie - 15 octombrie - Nr. 123-125 3 Farkas Marius
26 şi 30 octombrie 30 octombrie - - Nr. 126-142 17 Farkas Marius
10 noiembrie - 10 noiembrie - Nr. 143-144 2 Farkas Marius
16 noiembrie - 16 noiembrie - Nr. 145-150 6 Farkas Marius
23 noiembrie 27 noiembrie - - Nr. 151-159 9 Farkas Marius
4 decembrie - 4 decembrie - Nr. 160-161 2 Giurgiu Marinela
10 şi 16 decembrie 16 decembrie - - Nr. 162-173 9 Giurgiu Marinela

2015 28 13 6 0 Nr. 1-173 173 -
În  perioada  ianuarie-decembrie  2015,  Consiliul  Local  Huedin  s-a  întrunit  de 19 ori  (13

şedinţe ordinare şi 6 şedinţe extraordinare),  fiind aprobate un număr de 173 de hotărâri (H.C.L.
nr. 1-173) iar cele patru comisii de specialitate ale consiliului s-au întrunit de 28 ori.

Prin Comisia de cultură, culte, învăţământ, sănătate, familie, copii, tineret şi sport au trecut
un număr de 40 de proiecte de hotărări care au fost aprobate de către Consiliul Local Huedin în
lunile ianuarie-decembrie 2015 (H.C.L. nr. 9, 10, 11, 12, 13, 24, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 57,
58, 59, 68, 69, 83, 84, 98, 99, 108, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 137, 138, 149, 153, 154, 167
şi 168, ) din totalul de 173 adică 23,12%.



         Tabel privind hotărârile Consiliului Local Huedin în perioada ianuarie-decembrie 2015

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

Nr. 1/8.I.2015 A fost aprobată acoperirea definitivă a deficitului  în sumă de 4.122.482,43
lei, la Secţiunea de Dezvoltare din „Excedentul anilor precedenţi”. 

Nr. 2/30.I.2015 S-a aprobat  Contul  de Execuţie  Bugetară pe Secţiunea  de Funcţionare  şi
Secţiunea de Dezvoltare a oraşului  Huedin la data de 31.XII.2014 situaţia
este cuprinsă în anexa hotărârii).

Nr. 3/30.I.2015 A fost aprobat Statutul Oraşului Huedin (cuprins în anexa hotărârii).
Nr. 4/30.I.2015 A  fost  aprobat  Regulamentul  de  Organizare  şi  Funcţionare  a  Casei  de

Cultură Huedin (cuprinsă în anexa hotărârii).
Nr. 5/30.I.2015 S-a  aprobat  cotizaţia  oraşului  Huedin  pentru  anul  2015  la  susţinerea

activităţilor  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ECO-
METROPOLITAN Cluj, în cuantum de 2.410 lei care va fi virată în contul
acesteia până în data de 30.III.2015.
A fost  mandatat  primarul  oraşului  Huedin,  domnul  Moroşan  Mircea  (în
lipsa  acestuia  doamna  viceprimar  Giurgiu  Marinela)  pentru  aprobarea
cotizaţiei  în  cadrul  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ECO-
METROPOLITAN Cluj.

Nr. 6/30.I.2015 A fost modificată  H.C.L Nr. 157/31.X.2014, prin completarea la pct.  5 cu
expresia „Reparaţii şi turnarea stratului de uzură pe Strada Spitalului”.

Nr. 7/30.I.2015 S-a  aprobat  alocarea  sumei  de  40.000  lei  pentru  realizarea  Studiilor  de
Fezabilitate pentru următoarele proiecte de investiţii pe anul 2015, astfel:
1. Reparaţii  capitale  (R.C.) Corp 1 şi Corp 2 la sediul Primăriei  oraşului
Huedin, Strada Horea, Nr. 1.
2. Reparaţii la faţada Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 8/30.I.2015 S-a  aprobat  atribuirea  Contractului  de  Delegare  a  Gestiunii  Serviciului
Public  de  Alimentare  cu  Energie  Termică  a  oraşului  Huedin,  către
operatorul  S.C. PAULOWNIA GREENE INTERNATIONAL S.R.L., Cod
Unic  de  Înregistrare  33303990,  cu  sediul  în Cluj-Napoca,  Strada  Axente
Sever, Nr. 44, Jud. Cluj.
Primarul oraşului Huedin, domnul Moroşan Mircea a fost mandatat pentru
semnarea  contractului  de  Delegare  a  Gestiunii  Serviciului  Public  de
Alimentare  cu Energie  Termică  a oraşului  Huedin,  către  operatorul  S.C.
PAULOWNIA GREENE INTERNATIONAL S.R.L..
Operatorul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică a oraşului
Huedin S.C. PAULOWNIA GREENE INTERNATIONAL S.R.L. se obligă
să depună în termen de 10 zile de la data semnării contractului de Delegare
a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică a oraşului
Huedin, o scrisoare de garanţie bancară pentru suma de 100.000 Euro, pe o
perioadă de 90 zile, prin care să garanteze asigurarea continuităţii furnizării
serviciului pentru care s-a angajat pe perioada Contractului.

Nr. 9/30.I.2015 A fost aprobat Programul  manifestărilor cultural-artistice şi sportive, care
vor fi organizate în anul 2015, astfel:
1.  „Femeia  - prietenă,  soţie,  mamă!”  - Recitaluri  de poezie  şi  muzică  -  8
martie 2015 
2. Ziua Internaţională a Maghiarilor: 15 martie 2015
3. Concert Pascal. 28 martie 2015
4.  Simpozion  „Convieţuire  -  interculturalitate”  -  Ziua  Internaţională  a
Rromilor: 8 aprilie 2015
5. Ziua Evreilor: 6.V.2015
6. Simpozion „Europa şi noi” - Ziua Europei: 9 mai 2015
7. La sfat cu vârstnicii - întâlnire cu pensionarii: 21 mai 2015
8. Zilele Huedinului „În Florar la Huedin”: 22, 23 şi 24 mai 2015
- Mâini de Aur - Concurs Internaţional de Meşteşuguri Tradiţionale: 22 mai
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2015
- Concurs de Creaţie Literară „Octavian Goga - în actualitate”: 22 mai 2015
- Lansare şi prezentare de cărţi: 22 mai 2015
- Activităţi sportive - concursuri: 23 mai 2015
- Activităţi artistice - spectacol: 24 mai 2015
9. Concurs de desene pe asfalt - Ziua Internaţională a Copiilor: 1 iunie 2015 
10. Ziua Învăţătorului - activităţi culturale, drumeţii, excursii: 5 iunie 2015
11. Ziua internaţională a Pensionarilor: 1 octombrie 2015
12. Cântec la poalele Vlădesei - festival de muzică populară:  24 octombrie
2015
13.  Ziua  Naţională  a  României  -  festivităţi,  concursuri,  spectacole:  1
decembrie 2015
14. Concert de colinde: decembrie 2015
15.  Organizarea  unei  stagiuni  teatrale  primăvară-toamnă  cu  Teatrul
Naţional din Cluj-Napoca
16. Noi umblăm să colindăm! ... administraţia publică locală: 18 decembrie
2015
17.  Luminile  sărbătorilor  -  bucuria  aprinderii  luminilor  ce  împodobesc
oraşul: 18 decembrie 2015
18.  Reuniune  corală  creştină  „Astăzi  s-a  născut  Hristos!”:  25  decembrie
2015
19. Procesiunea trecerii anului - revelion, artificii: 31 decembrie 2015
20. Colaboratori - formaţii, ansambluri, solişti vocali şi instrumentişti: 2015
21.  Participarea formaţiilor artistice ale  oraşului  la concursuri,  festivaluri
judeţene, interjudeţene şi internaţionale: 2015
22. Servicii sonorizare: 2015
23.Achiziţionarea de material muzical şi cultural specific

Nr. 10/30.I.2015 A fost aprobat  Regulamentul  privind  regimul  finanţărilor nerambursabile
din fondurile  bugetului  local  al  oraşului  Huedin,  alocate  pentru activităţi
non-profit de interes local (este anexat la hotărâre).

Nr. 11/30.I.2015 S-a  aprobat  prelungirea  Parteneriatului  educativ  între  Consiliul  Local
Huedin şi Asociaţia „Actived 2013” Huedin pe anul 2015, pentru realizarea
unor  activităţi  educative,  cultural-artistice,  tehnico-aplicative  şi  sportiv-
turistice,  în  rândul  tinerilor  din  învăţământul  preuniversitar  de  stat  din
oraşul Huedin.

Nr. 12/30.I.2015 S-a  aprobat  prelungirea  Parteneriatului  educativ  între  Consiliul  Local
Huedin  şi  Clubul  Copiilor  Huedin  pe  anul  2015  pentru  realizarea  unor
activităţi educative, culturale, artistice, ştiinţifice şi sportive (Parteneriatul şi
activităţile sunt anexate hotărârii).

Nr. 13/30.I.2015 S-a  aprobat  scoaterea  la  concurs  a  unui  post  de  medic  în  specialitatea
medicină de laborator - vacant, pe perioadă nedeterminată (poziţia nr. 178
din Statul de Funcţii) în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
S-a  aprobat  scoaterea  la  concurs  a  unui  post  de  medic  în  specialitatea
medicină  de urgenţă  - vacant,  pe perioadă nedeterminată  (poziţia  nr.  147
din Statul de Funcţii) în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
S-a aprobat scoaterea la concurs  a unui  post de asistent medical principal
vacant, pe perioadă nedeterminată (poziţia nr. 82 din Statul de Funcţii) în
cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 14/30.I.2015 A fost aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Administraţiei
Pieţei şi Oborului din Oraşul Huedin (este anexat la hotărâre).

Nr. 15/30.I.2015 S-a  aprobat  închirierea  spaţiului  în  suprafaţă  de  16,40  mp,  din  incinta
Primăriei  Oraşului  Huedin,  Strada Horea,  Nr,  1,  et.  I,  de  către  doamna
deputat Elena Ramona Uioreanu, pentru sediu cabinet parlamentar.

Nr. 16/30.I.2015 S-a aprobat, în limita prevăzută în Bugetului Local pe anul 2015, alocarea
sumelor necesare plăţii normei de hrană în cuantum de 24 lei/zi lucrătoare,
pentru  angajaţii  din  cadrul  Serviciului  Poliţiei  Locale  Huedin,  potrivit
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prevederilor art.  XI din O.U.G. nr.  65/2014 şi O.U.G. Nr. 96/1994 privind
drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

Nr. 17/30.I.2015 A  fost  aprobată  închirierea  unor  spaţii  compuse  din  două  încăperi  cu
destinaţia birouri, un hol în suprafaţă de 22 mp şi o încăpere în suprafaţă de
7,92  mp,  folosite  în  exclusivitate  pentru  desfăşurarea  unor  activităţi  de
birou, spaţii situate în incinta Casei de Cultură Huedin,  Str. Horea, Nr. 5,
Et. I, aripa de sud-vest a clădirii.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (anexe la hotărârea Consiliului Local Huedin).

Nr. 18/30.I.2015 S-a aprobat  prelungirea  Acordului  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, încălţăminte şi alte produse
refolosibile de la populaţie, pentru a fi distribuite apoi persoanelor nevoiaşe
(Parteneriatul este anexat la hotărâre). 

Nr. 19/30.I.2015 A  fost  prelungită  valabilitatea  Planului  Urbanistic  General  al  Oraşului
Huedin,  până  la  realizarea  noului  Plan  Urbanistic  General,  dar  nu  mai
târziu de 31.XII.2015.

Nr. 20/30.I.2015 S-a  aprobat  Regulamentul  de  Organizare  şi  Funcţionare  a  Parcărilor
Amenajate,  aflate  pe  Domeniul  Public  şi  Privat  al  oraşului  Huedin
(Regulamentul este anexat la hotărâre).

Nr. 21/30.I.2015 S-a  aprobat  Regulamentul  de  Organizare  şi  Funcţionare  a  Garajelor  şi
Magaziilor,  aflate  pe  Domeniul  Public  şi  Privat  al  oraşului  Huedin
(Regulamentul este anexat la hotărâre).

Nr. 22/30.I.2015 A fost  aprobată  închirierea  unui  spaţiu în suprafaţă  de  18 mp,  situat  în
Clădirea  Administrativă  I,  din  incinta  Spitalului  Orăşenesc  Huedin,  Str.
Spitalului,  Nr.  42,  Jud.  Cluj,  de către  administratorul  spaţiului,  respectv
Spitalul Orăşenesc Huedin.
S-a  aprobat  ca  procentul  de  50  %  din  chiria  lunară  stabilită  conform
contractului  încheiat  cu câştigătorul  licitaţiei  să fie  transferată  în Bugetul
Local al oraşului Huedin. 

Nr. 23/30.I.2015 S-a aprobat darea în folosinţă  gratuită a spaţiului  în suprafaţă de 27 mp,
situat  în incinta  Spitalului  Orăşenesc Huedin - clădirea  nouă a spitalului,
Str.  Spitalului  ,  Nr.  42,  folosit  de către  Casa de Asigurări  de Sănătate  a
Judeţului Cluj, cu destinaţia de arhivă.

Nr. 24/30.I.2015 S-a aprobat  închirierea  unor  spaţii  situate  în incinta  Policlinicii  Huedin,
Etaj I, Corp A, din Piaţa Victoriei, Nr. 6-8, în suprafaţă totală de 32,16 mp,
suprafaţă compusă din:
-  o  încăpere  în suprafaţă  de  17,16  mp,  Corp  A,  Etaj  I,  poziţia  nr.  117,
încăpere care va fi folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical
- spaţiu adiacent cabinetului medical în suprafaţă de 15 mp, compus din hol
de  acces,  sală  de  aşteptare,  spaţiu  pentru  depozitarea  materialelor  de
curăţenie şi acces gratuit la grupul social.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (anexe la hotărârea Consiliului Local Huedin).

Nr. 25/11.II.2015 A fost aprobat Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Huedin pe
anul  2015 şi extimările  acestuia  pentru anii  2015-2018 (documentele  sunt
cuprinse în anexele la hotărâre).
S-a  aprobat  Bugetul  Local  Consolidat  al  oraşului  Huedin  pe  anul  2015
(anexat la hotărâre).
Au  fost  aprobate  cheltuielile  de  capital  privind  investiţiile  propuse  a  se
realiza în anul 2015 din „Excedentul Bugetului Local al anilor precedenţi”
În sumă de 4.811.000 lei, astfel:
1.  Studiu  de  Fezabilitate  +  Proiect  Tehnic  +  Caiet  de  Sarcini  pentru
Reparaţii capitale la Corpurile 1 şi 2 de la sediul Primăriei oraşului Huedin
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şi faţadei Spitalului Orăşenesc Huedin: 40.000 lei.
2.  Reparaţii  capitale  la  Corpurile  1  şi  2  ale  sediului  Primăriei  oraşului
Huedin: 540.000 lei.
3.  Achiziţionare  şi  montare  Sistem video-trafic  de monitorizare  în oraşul
Huedin: 274.000 lei.
4. Construire şi amenajare sistem informare a cetăţenilor în zona Centrului
Civic Huedin: 85.000 lei.
5. Reparaţii la faţada Spitalului Orăşenesc Huedin: 520.000 lei.
6. Studii  de Fezabilitate pentru Reamenajarea şi modernizarea Cimitirului
Oraşului  Huedin,  Modernizarea Bazei  Sportive  din Strada Avram Iancu,
Construirea  şi  amenajarea  unui  sistem  de  informare  a  populaţiei  şi
Construirea  unei fântâne  arteziene  în zona centrală  a Centrului  Civic  din
oraşul Huedin: 96.000 lei.
7. Extindere reţele electrice în oraşul Huedin: 100.000 lei.
8.  Construire  Post  Transformare  Aerian  (P.T.A.)  în Strada Târgului  din
oraşul Huedin: 80.000 lei.
9.  Studiu  de  Fezabilitate  +  Proiect  tehnic  +  Caiet  de  sarcini  pentru  -
Reparaţii şi amenajare trotuare din Str. Fildului,  Modernizare şi asfaltare
în Piaţa  Victoriei  (în jurul  Bisericii  Ortodoxe Huedin I) şi capătul  Străzii
Aleea 1 Mai, Reparaţii şi turnarea stratului de uzură pe străzile Spitalului,
Mănăşturului,  Câmpului,  Moţilor,  Izvorului,  Ecaterina Varga,  Apei,  Băii,
Gheorghe Doja, Gării, Violetelor şi Târgului: 96.000 lei.
10. Reamenajare trotuare şi spaţii verzi pe Strada Vlădeasa: 450.000 lei.
11.  Modernizare  străzi  în  oraşul  Huedin  -  Trandafirilor,  Molidului,
Salcâmului,  Bradului,  Aleea  1  Mai  şi  capătul  Pieţei  Victoriei  în  jurul
Bisericii Ortodoxe Huedin I: 1.656.000 lei.
12. Reparaţii şi turnarea stratului de uzură pe străzile Spitalului, Ecaterina
Varga şi Violetelor: 510.000 lei.
13. Reparaţii şi amenajarea de trotuare pe Strada Fidului: 364.000 lei.

Nr. 26/11.II.2015 S-a  aprobat  Bugetul  de  Venituri  Proprii  şi  Subvenţii  pe  anul  2015  al
oraşului Huedin şi extimările pe anii 2016-2018 (anexat la hotărâre).
A  fost  aprobat  Bugetul  de  Venituri  Proprii  şi  Subvenţii  pe  anul  2015,
Consolidat pe anul 2015 al oraşului Huedin (anexat la hotărâre).
S-au aprobat cheltuielile de capital privind investiţiile propuse a se realiza în
anul  2015  din  „Excedentul  anilor  precedenţi  din  venituri  proprii  şi
subvenţii” în sumă de 721.000 lei, astfel:
a. Reamenajarea şi modernizarea cimitirului oraşului Huedin: 520.000 lei
b. Reparaţii capitale la acoperişul de la Casa Tineretului: 201.000 lei
Total: 721.000 lei.

Nr. 27/11.II.2015 A fost  aprobată  destinaţia  sumei  de  9.000  lei,  din  cotizaţiile  membrilor
rămasă neutilizată în contul „Asociaţiei  pentru Dezvoltarea Infrastructurii
Locale  a  Judeţului  Cluj”  -  în  domeniul  alimentării  cu  apă,  canalizare,
salubritate (A.D.I.L.) - ca urmare a dizolvării asociaţiei.

Nr. 28/27.II.2015 S-au  aprobat  Criteriile  de  punctaj  (criterii  de  eligibilitate,  selecţie  şi
repartiţie)  pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale  şi  locuinţe  din
fondul locativ de stat şi repartizarea acestora în regim de închiriere (anexate
la hotărâre).
A fost  aprobat  Formularul  tip privind  solicitarea  de înscriere în lista  de
priorităţi  la  locuinţele  sociale  şi  locuinţe  construite  din  fondurile  statului
aflate  în  proprietatea  Consiliului  Local  Huedin  (mai  puţin  locuinţele
A.N.L.), actele  necesare pentru solicitarea  unei  locuinţe  sociale  şi locuinţe
construite  din  fondurile  statului  aflate  în  proprietatea  Consiliului  Local
Huedin  (mai  puţin  locuinţele  A.N.L.)  aşa  cum  rezultă  din  anexele  la
hotărâre.
S-a  aprobat  ziua  de  31  august  2015  ca  dată  limită  de  depunere  a
documentelor conform actelor necesare aprobate, de către solicitanţii  care
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au  cereri  de  locuinţe  sociale  şi  locuinţe  construite  din  fondurile  statului
aflate  în  proprietatea  Consiliului  Local  Huedin  (mai  puţin  locuinţele
A.N.L.), depuse până la data prezentei hotărâri, pentru a fi incluşi în lista de
priorităţi.
S-a  stabilit  data  de 31  august  2015 ca  dată  de  referinţă  faţă  de  care  se
calculează punctajele sau criteriile care impun un reper temporal.
S-a aprobat ca informarea solicitanţilor să fie făcută prin intermediul mass-
media, afişare la sediul Primăriei precum şi prin site-ul Primăriei Huedin.

Nr. 29/27.II.2015 S-a aprobat închirierea unui  spaţiu în suprafaţă totală de 42 mp, situat în
clădirea  Primăriei  Oraşului  Huedin,  Str.  Horea,  Nr.  1,  pentru  sediu  -
Partidul Naţional Liberal - Filiala Huedin.

Nr. 30/27.II.2015 A fost aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sălii de Nunţi
a oraşului Huedin (Casa Tineretului şi Căminul Cultural Bicălatu) care este
anexat la hotărâre.

Nr. 31/27.II.2015 S-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sălii de Sport din
oraşul Huedin (anexat la hotărâre).

Nr. 32/27.II.2015 A fost stabilit tariful de închiriere pentru Tocător Crengi Jenson TIP A 540
care va fi de 30 lei/zi.

Nr. 33/27.II.2015 S-a  aprobat  închirierea  unei  suprafeţe  de  5.432  mp,  din  care  o  Hală  -
depozitul de rumeguş-biomasă - în suprafaţă de 990 mp şi a unui  teren în
suprafaţă de 4.442 mp, aflate pe Strada Vlădeasa fn.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (anexe la hotărârea Consiliului Local Huedin). 

Nr. 34/27.II.2015 Au fost aprobate sumele alocate Casei de Cultură Huedin pe anul 2015, în
vederea  organizării  activităţilor  cultural-artistice,  conform  programului
aprobat  prin  H.C.L.  Nr.  9/30.I.2015  (au  fost  efectuate  însă  unele  mici
modificări la această listă), astfel:
1. Ziua Internaţională a Maghiarilor: 15 martie 2015 (3.500 lei).
2.  Simpozion  „Convieţuire  -  interculturalitate”  -  Ziua  Internaţională  a
Rromilor: 8 aprilie 2015 (2.000 lei).
3. Ziua Evreilor: 6.V.2015 (500 lei).
4. Simpozion „Europa şi noi” - Ziua Europei: 9 mai 2015 (800 lei).
5. La sfat cu vârstnicii - întâlnire cu pensionarii: 21 mai 2015 (7.000 lei).
6. Zilele Huedinului „În Florar la Huedin”: 22, 23 şi 24 mai 2015 (75.000 lei).
- Mâini de Aur - Concurs Internaţional de Meşteşuguri Tradiţionale: 22 mai
2015
- Concurs de Creaţie Literară „Octavian Goga - în actualitate”: 22 mai 2015
- Lansare şi prezentare de cărţi: 22 mai  2015 („La marginea Muntelui  de
Cenuşă”  -  antologie  a  poetei  Rodica  Potoceanu  Matiş,  «Anuarul
Concursului  de Creaţie  Literară „Octavian Goga în actualitate”,  Ediţia I,
2014, Huedin» - coordonat de Horea-Dorin Matiş şi „Pata de cerneală sau
ezitantele iubiri” - volum postum al profesorului Ioan Bălaş)
- Activităţi sportive - concursuri: 23 mai 2015
- Activităţi artistice - spectacol: 24 mai 2015
7. Concurs de desene pe asfalt - Ziua Internaţională a Copiilor: 1 iunie 2015
(1.200 lei). 
8. Ziua Învăţătorului  - activităţi culturale,  drumeţii,  excursii:  5 iunie 2015
(2.000 lei).
9. Ziua Internaţională a Pensionarilor: 1 octombrie 2015 (7.000 lei).
10. Cântece la poalele Vlădesei - festival de muzică populară: 24 octombrie
2015 (1.000 lei).
11.  Ziua  Naţională  a  României  -  festivităţi,  concursuri,  spectacole:  1
decembrie 2015 (5.000 lei).
12. Concert de colinde: decembrie 2015 (2.000 lei).
13. Noi umblăm să colindăm! ... administraţia publică locală: 18 decembrie
2015 (2.000 lei).
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14.  Luminile  sărbătorilor  -  bucuria  aprinderii  luminilor  ce  împodobesc
oraşul: 18 decembrie 2015 (1.000 lei).
15.  Reuniune  corală  creştină  „Astăzi  s-a  născut  Hristos!”:  25  decembrie
2015 (1.500 lei).
16.  Procesiunea  trecerii  anului  -  revelion,  artificii:  31  decembrie  2015
(10.000 lei)
17. Colaboratori - formaţii, ansambluri, solişti vocali şi instrumentişti: 2015
(4.000 lei).
18.  Participarea formaţiilor artistice ale  oraşului  la concursuri,  festivaluri
judeţene, interjudeţene şi internaţionale: 2015
19. Servicii sonorizare: 2015 (9.000 lei).
20. Fond de rezervă (1.000 lei).
Total: 140.000 lei.

Nr. 35/27.II.2015 S-a  aprobat  casarea  reţelelor  termice  dezafectate  înscrise  în  Inventarul
Bunurilor ce aparţin Domeniului  Public  al oraşului Huedin la poziţiile nr.
201, nr. 202, nr. 203, nr. 204, nr. 206, nr. 207, nr. 208, nr. 209, nr. 210, nr.
211 şi  nr.  212,  dezafectate  şi  nefuncţionale,  aferente  instalaţiilor  care  au
deservit  fostul  sistem de  distribuţie  a  energiei  termice  în oraşul  Huedin
(acestea se regăsesc în anexa la hotărâre).

Nr. 36/27.II.2015 S-a  aprobat  radierea  unor  obiective  cuprinse  în  Strategia  de  Dezvoltare
Locală  a  Oraşului  Huedin,  aprobată  prin  H.C.L.  Nr.  107/2008,  obiective
care nu vor mai fi susţinute şi implementate în noua Strategie de Dezvoltare
a Oraşului Huedin pe perioada 2015-2020, astfel:
1. Amenajarea unui muzeu.
2. Înfiinţarea unui post local de radio.
3. Amenajarea unei săli de fitness.
4. Înfiinţarea unor cluburi de dans/aerobic.

Nr. 37/27.II.2015 S-a  aprobat  transformarea  postului  îngrijitor  de  curăţenie,  din  cadrul
Laboratorului  de Radiologie şi Imagistică Medicală,  în post de infirmieră,
transferarea  postului  la  Compartimentul  A.T.I.  şi  scoaterea  acestuia  la
concurs (poziţia nr. 193 în Statul de Funcţii), în cadrul Spitalului Orăşenesc
Huedin.
A  fost  aprobată  scoaterea  la  concurs  a  unui  post  vacant  de  medic  în
specialitatea  cardiologie,  pe  perioadă  nedeterminată  (poziţia  nr.  13  din
Statul  de  Funcţii)  în  cadrul  Cabinetului  de  Cardiologie  al  Spitalului
Orăşenesc Huedin.
S-a  aprobat  scoaterea  la  concurs  a  unui  post  de  medic  în  specialitatea
neonatologie,  pe  perioadă  nedeterminată  (poziţia  nr.  77  din  Statul  de
Funcţii),  în cadrul Compartimentului  Neonatologie al Spitalului Orăşenesc
Huedin.

Nr. 38/27.II.2015 A fost modificat  Cap.  III,  art.  3 „Durata  contractului”  din Contractul  de
închiriere  nr.  6427 din 13.IX.2013 încheiat  cu Clubul  Sportiv  Forestierul
Huedin, în sensul suspendării valabilităţii contractului pe perioada de vară,
respectiv  perioada  1.VII.-30.IX.  a  fiecărui  an  (perioadă  în  care  nu  se
desfăşoară activităţile pentru care a fost încheiat contractul).

Nr. 39/27.II.2015 S-a aprobat  Înţelegerea  de  Cooperare  între  oraşul  Huedin  (România)  şi
oraşul Novoselytsa / Noua Suliţă  din Ucraina (anexă la hotărâre).

Nr. 40/27.II.2015 S-a aprobat cuantumul total al burselor şcolare, pentru anul bugetar 2015,
în sumă de 30.000 lei, defalcat pe instituţii, astfel.
1. Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin: 17.000 lei
2. Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin: 13.000 lei.
S-a aprobat acordarea pe anul 2015 a burselor şcolare pentru elevii Liceului
Tehnologic „Vlădeasa” Huedin şi elevii Liceului Teoretic „Octavian Goga”
Huedin, astfel:
- Bursă socială: 30 lei
- Bursă de performanţă: 50 lei
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- Bursă de merit: 40 lei
- Bursă de studiu: 35 lei.

Nr. 41/27.II.2015 A  fost  aprobată  scoaterea  la  concurs  a  unui  post  vacant  de  medic  în
specialitatea  psihiatrie,  pe  perioadă  nedeterminată  (poziţia  nr.  133  din
Statul  de Funcţii),  din cadrul  Compartimentului  de Psihiatrie  Cronici  al
Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 42/27.II.2015 S-a  aprobat  modificarea  prin  Act  adiţional  a  art.  16  din  Contractul  de
Delegare a Gestiunii  Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică,
aprobat prin H.C.L. Nr. 8/30.I.2015, astfel:
-  „Art.  16  Preţul/tariful  unic  la  serviciile  delegate  la  data  semnării
prezentului contract este de 189,32 lei fără TVA (+ TVA 24 % în valoare de
45,44 lei), rezultând un preţ/tarif final de 234,76 lei / gigacalorie.

Nr. 43/27.III.2015 A fost rectificat Bugetul Local la Cap. 6502 „Învăţământ” prin diminuarea
prevederilor  bugetare  privind  hotărâri  judecătoreşti  pe  Trim.  II,  în
cuantum de 235 mii  lei  şi suplimentarea prevederilor bugetare pe Trim. I
2015 cu 235 mii lei.

Nr. 44/27.III.2015 A fost rectificat Bugetul Local la Cap. 6502 „Învăţământ” prin diminuarea
prevederilor bugetare privind  hotărâri judecătoreşti pe Trim. III şi Trim.
IV, în cuantum de 312 mii  lei  şi  suplimentarea  prevederilor  bugetare  pe
Trim. I 2015 cu 259 mii lei iar pe Trim. II cu 53 mii lei.

Nr. 45/27.III.2015 A fost modificată suprafaţa terenului aferent Centralei Termice pe rumeguş,
situat în Piaţa Republicii, Nr. 8, înscris în Inventarul Bunurilor care aparţin
Domeniului Public al oraşului Huedin, la poziţia nr. 284, de la suprafaţa de
820 mp, la suprafaţa de 1.240 mp.
S-a aprobat valoarea de inventar de 139.029 lei a terenului aferent Centralei
Termice pe rumeguş, situat în Piaţa Republicii, Nr. 8, înscris în Inventarul
Bunurilor care aparţin Domeniului Public al oraşului Huedin,  la suprafaţa
de 1.240 mp.

Nr. 46/27.III.2015 S-a aprobat  Actul adiţional  Nr.  2/2015,  privind  completarea Anexei nr.  1
(bunuri de retur), la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului  Public
de Alimentare cu Energie Termică, aprobat prin H.C.L. Nr. 8/30.I.2015 şi a
Procesului-Verbal de predare-primire nr.  721/30.I.2015, prin înscrierea ca
(bun de retur) a terenului  aferent  Centralei  Termice pe rumeguş situat  în
Huedin, Piaţa Republicii, Nr. 8, în suprafaţă de 1.240 mp şi cu o valoare de
inventar de 139.029 lei (hotărârea are anexă).

Nr. 47/27.III.2015 S-a aprobat transformarea unui post de asistent medical principal PL, din
cadrul  Compartimentului  Neonatologie,  în  post  de  asistent  medical  PL,
urmând ca acesta să fie scos la concurs (poziţia nr. 82 din Statul de Funcţii)
în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 48/27.III.2015 S-a  aprobat  Regulamentul  pentru  Înfiinţarea  şi  Exploatarea  Parcărilor
amenajate,  aflate  pe  Domeniul  Public  şi  Privat  al  oraşului  Huedin  prin
completarea anexei la H.C.L. Nr. 20/30.I.2015, astfel:
- la art. 12 se introduc următoarele litere:
l).  Se va  acorda  cu  titlu  gratuit  un  loc  de  parcare  pentru  autoturismul
deţinut  de  persoanele  cu  handicap  grav  sau  accentuat  şi  al  asistentului
personal al acestora, la parcarea de reşedinţă
m).  Operatorul  parcărilor  nu  răspunde  de  furtul  autoturismului,  al
obiectelor  aflate  în interiorul  acestuia,  de  căderea  de  corpuri  străine  pe
autoturism  şi  degradarea  acestuia  (obiecte  căzute  din  blocurile  din
apropiere,  cădere de tencuială,  aruncare de pietre s.a.m.d.). Securitatea  şi
integritatea autoturismului este în sarcina proprietarului acestora.
- la art. 13 se introduc următoarele litere:
o).  Operatorul  va  elibera parcarea  de autovehicolele  abandonate  cât  şi  a
celor lăsate în parcare, fără a avea plătită taxa de parcare.
p). Marcarea cu X a locurilor unde este interzisă parcarea şi semnalizarea
corespunzătoare a acestora.
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Nr. 49/27.III.2015 S-a aprobat închirierea unor spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin din
Piaţa Victoriei,  Nr. 6-8, Etaj II, Corp B, în suprafaţă  totală  de 30,88 mp,
compuse din:
- o încăpere în suprafaţă de 17,33 mp, de la Etaj I, Corp B, la poziţia nr. 27,
încăpere care va fi folosită în exclusivitate cu destinaţia de cabinet medical
- spaţiu adiacent cabinetului medical în suprafaţă de 13,55 mp, compus din
hol  de  acces,  sală  de  aşteptare,  spaţiu  pentru  colectarea  deşeurilor
periculoase,  de  depozitare  a  materialelor  de  curăţenie  şi  acces  gratuit  la
grupul social, din care suprafaţa de 2 mp, spaţiu adiacent care va fi folosit în
exclusivitate, iar suprafaţa de 11,55 mp, spaţiu adiacent 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. 50/27.III.2015 S-a aprobat închirierea unor spaţii situate în incinta Policlinicii Huedin din
Piaţa Victoriei,  Nr. 6-8, Etaj II, Corp B, în suprafaţă  totală  de 70,65 mp,
compuse din:
a). Spaţiul folosit în exclusivitate în suprafaţă de 16,01 mp, compus dintr-o
singură  încăpere  folosit  pentru  desfăşurarea  activităţii  pentru  cabinet
medical de medicină de familie.
b). Spaţiul adiacent cabinetului medical de medicină de familie în suprafaţă
de 54,64 mp compus din:
- spaţiu adiacent  folosit  în exclusivitate în suprafaţă  de 17,33 mp,  aferent
spaţiului  folosit  pentru  desfăşurarea  activităţii  cabinetului  medical  de
medicină de familie, reprezentând sala de tratament
-  spaţiu  adiacent  folosit  în  comun,  aferent  spaţiului  folosit  pentru
desfăşurarea  activităţii  cabinetului  medical  de  medicină  de  familie,  în
suprafaţă de 37,31 mp, compus din hol de acces, sală de aşteptare, sală de
tratament, arhivă, vestiar, boxă pentru depozitare şi grup social.
A fost aprobat Caietul de Sarcini pentru organizarea licitaţiei şi conţinutul
Contractului de închiriere (anexe la hotărârea Consiliului Local Huedin).

Nr. 51/27.III.2015 S-a aprobat  Bugetul  de Venituri  Proprii  şi  Subvenţii  Consolidat,  pe anul
2015 - Sursa „E”, în sensul centralizării şi a bugetelor de venituri proprii ale
unităţilor  de  învăţământ  pe  anul  2015  (Liceul  Tehnologic  „Vlădeasa”
Huedin, Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin şi Grădiniţa „Prichindeii
Veseli” Huedin) aspecte reliefate în anexa la hotărâre.

Nr. 52/27.III.2015 A fost aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli  pe anul financiar 2015, la
S.C. TETAROM S.A. Cluj-Napoca (este anexat hotărârii).
Domnul Moroşan Mircea - primarul oraşului Huedin - a fost împuternicit să
voteze acest buget în şedinţa S.C. TETAROM S.A. Cluj-Napoca din data de
30.III.2015.

Nr. 53/24.IV.2015 S-a aprobat  Contul  de Execuţie  Bugetară pe Secţiunea de Funcţionare  şi
Secţiunea de Dezvoltare a oraşului Huedin la data de 31.III.2015 (acest cont
este anexat la hotărâre).

Nr. 54/ 24.IV.2015 S-a aprobat  alocarea  sumei  de 2.500 lei  pentru  organizarea  Concursului
Internaţional  de  Meşteşuguri  Tradiţionale  „Mâini  de  Aur”  din  data  de
22.V.2015.
A fost  aprobată  suma  de  500  lei  pentru  un  premiu  special  din  partea
Consiliului  Local  Huedin  la  Concursului   Internaţional  de  Meşteşuguri
Tradiţionale „Mâini de Aur”.
S-a aprobat alocarea sumei de 500 lei pentru un premiu special din partea
Primarului  Oraşului  Huedin  la  Concursul  Internaţional  de  Meşteşuguri
Tradiţionale „Mâini de Aur”.
A fost  aprobată  suma  de 1.000 lei  pentru  Concursul  de Creaţie  Literară
„Octavian  Goga”  în  actualitate  -  cu  secţiuni  de  poezie,  proză  şi  eseu
desfăşurat în cadrul Zilelor Oraşului Huedin în data de 22.V.2015.
S-a  aprobat  suma  de  1.500  lei  pentru  desfăşurarea  unor  concursuri  şi
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activităţi  sportive  desfăşurate  în  cadrul  programului  dedicat  Zilelor
Huedinului în data de 23.V.2015.

Nr. 55/24.IV.2015 Au fost aprobate sumele din Bugetul Local pe anul 2015, Cap. „Alte servicii
în domeniul  culturii,  recreerii  şi  religiei  /  Acţiuni  cu caracter  ştiinţific  şi
social-cultural,  în valoare de 110.000 lei,  în urma  rezultatului  selecţiei  de
proiecte consemnat  în Procesul-Verbal  nr. 2942/30.III.2015 al Comisiei  de
Evaluare şi Selecţie a Proiectelor Finanţate din Fonduri Nerambursabile ale
Bugetului Local în anul 2015, astfel:
1. Proiectul:  Programe  de baschet  pentru copii  - Liga „Ghiţă Mureşan” -
iniţiat de Asociaţia Gheorghe Mureşan - Domeniul Sport: 10.000 lei.
2.  Proiectul:  Finanţare  editare  şi  tipărire  Revista  Kalotaszeg  -  iniţiat  de
Asociaţia Culturală Pro Kalotaszeg - Domeniul Cultură: 2.500 lei.
3.  Proiectul:  Pregătirea  Sportivilor  şi  organizarea  Concursului
Interjudeţean  de  Judo  „Club  1983”,  Ediţia  a  VIII-a  -  iniţiat  de  Palatul
Copiilor Cluj / Clubul Copiilor Huedin - Domeniul Sport: 7.000 lei.
4.  Proiectul:  Cantina  socială  -  iniţiat  de  Fundaţia  Cultural  Filantropică
Protopop „Aurel Munteanu” - Domeniul Tineret: 26.200 lei.
5.  Proiectul:  Folclor  românesc  în  context  transfrontalier  -  iniţiat  de
Asociaţia „Actived 2013” Huedin - Domeniul Cultură: 4.000 lei.
6.  Proiectul:  Excelenţa  în  educaţie  -  iniţiat  de  Asociaţia  „Actived  2013”
Huedin - Domeniul Tineret: 4.000 lei.
7. Proiectul: Educaţie şi sănătate prin sport şi mişcare - iniţiat de Asociaţia
„Actived 2013” Huedin - Domeniul Sport: 11.300 lei.
8.  Proiectul:  Tabără de muzică  pentru  copii  şi tineri  -  iniţiat  de Parohia
Reformată Bicălatu - Domeniul Tineret: 3.000 lei.
9. Proiectul: Lucrări de întreţinere a clădirilor Parohiei Reformate Bicălatu
- iniţiat de Parohia Reformată Bicălatu - Domeniul Culte: 5.000 lei.
10.  Proiectul:  Înfiinţarea  Casei  Artelor  „Gyarmathy  Zsigáné”  - iniţiat  de
Parohia Reformată Huedin - Domeniul Culte: 15.000 lei.
11. Proiectul: Cheltuieli transport deplasare festivaluri - Suhanc - iniţiat de
Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin - Domeniul Cultură: 4.050 lei.
12.  Proiectul:  Centrul  Catehetic  „Protopop  Martir  Aurel  Munteanu”  -
iniţiat de Parohia Ortodoxă Huedin II - Domeniul Cultură: 3.000 lei.
Fond de rezervă: 14.950 lei.
Total. 110.000 lei.

Nr. 56/24.IV.2015 S-a aprobat instituirea unei taxe în cuantum de 40 lei/bucată atestat, pentru
emiterea atestatului  de producător, în vederea desfăşurării  activităţilor de
valorificare de către producătorii  agricoli,  a produselor agricole proprii  şi
de exercitare a comerţului cu aceste produse.
A fost instituită o taxă în cuantum de 15 lei/bucată carnet, pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor agricole proprii şi de exercitare a
comerţului cu aceste produse.

Nr. 57/24.IV.2015 S-a  aprobat  scoaterea  la  concurs  a  postului  de  medic  în  specialitatea
Oftalmologie, acesta fiind cu normă întreagă, pe o perioadă nedeterminată
(poziţia 5 în Statul de Funcţii)  la Cabinetului  de Oftalmologie,  din cadrul
Ambulatoriului Spitalului Orăşenesc Huedin.
S-a aprobat scoaterea la concurs a postului de medic în specialitatea Diabet
Zaharat,  Nutriţie  şi  Boli  Metabolice,  acesta  fiind  cu  normă  întreagă,  pe
perioadă nedeterminată (poziţia nr. 201 în Statul de Funcţii) la Cabinetul de
Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice din cadrul Spitalului Orăşenesc
Huedin.
S-a aprobat transformarea postului de asistent medical principal în post de
asistent  medical  şi  scoaterea  acestuia  la  concurs,  acesta  fiind  cu  normă
întreagă, pe perioadă nedeterminată (poziţia nr. 201 din Statul de Funcţii) la
Cabinetul  de  Diabet  Zaharat,  Nutriţie  şi  Boli  Metabolice  din  cadrul
Spitalului Orăşenesc Huedin.
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A fost aprobată transformarea postului de asistent medical principal în post
de asistent  medical şi scoaterea acestuia la concurs, acesta fiind cu normă
întreagă, pe perioadă nedeterminată (poziţia nr. 6 din Statul de Funcţii) la
Cabinetul de de Oftalmologie din cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
S-a aprobat transferarea a 1/2 normă din cadrul C.P.C.I.N. (poziţia nr. 184
din  Statul  de  Funcţii)  în  cadrul  Laboratorului  de  Recuperare  Medicină
Fizică şi Balneologie (poziţia nr. 174 din Statul de Funcţii) pentru întregirea
normei de fiziokinetoterapeut din cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
A fost  aprobată  scoaterea  la  concurs  a  postului  de  asistent  medical  din
cadrul Laboratorului de Analize  Medicale,  acesta fiind cu normă întreagă
pe perioadă nedeterminată (poziţia nr. 184 din Statul de Funcţii) din cadrul
Spitalului Orăşenesc Huedin.
S-a  aprobat  schimbarea  locului  de  muncă  a  doamnei  Lung  Elena  -
infirmieră,  de  la  Compartimentul  A.T.I.  (poziţia  nr.  120  din  Statul  de
Funcţii) la Bloc Operator pe postul de infirmieră (poziţia nr. 170 din Statul
de Funcţii) din cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
A fost aprobată scoaterea la concurs a postului de îngrijitoare de curăţenie
din  cadrul  Compartimentului  Psihiatrie  Cronici,  acesta  fiind  cu  normă
întreagă, pe perioadă nedeterminată (poziţia nr. 146 din Statul de Funcţii)
din cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
S-a  aprobat  scoaterea  la  concurs  a  postului  de  portar  din  cadrul
personalului  de  deservire,  acesta  fiind  cu  normă  întreagă,  pe  perioadă
nedeterminată  (poziţia nr. 228 din Statul de Funcţii)  din cadrul Spitalului
Orăşenesc Huedin.
S-a  aprobat  scoaterea  la  concurs  a  postului  de  îngrijitoare  de  curăţenie
(poziţia  nr.  120 din Statul  de Funcţii),  acesta fiind  cu normă întreagă,  pe
perioadă nedeterminată,  în cadrul  Compartimentului  A.T.I. de la Spitalul
Orăşenesc Huedin.
A fost  aprobată  scoaterea  la  concurs  a postului  de medic  în specialitatea
Medicină Internă din cadrul Secţiei de Medicină Internă (poziţia nr. 7 din
Statul  de  Funcţii),  acesta  fiind  cu  normă  întreagă  pe  perioadă
nedeterminată în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 58/24.IV.2015 A fost aprobată Înţelegerea de Cooperare între oraşul Huedin din România
şi  oraşul  Novoselytsya  (Noua  Suliţă)  din  Ucraina  (acesta  este  anexat
hotărârii).

Nr. 59/24.IV.2015 A  fost  aprobat  Calendarul  manifestărilor  cultural-artistice  şi  sportive
organizate cu ocazia Zilelor Huedinului  - „În Florar la Huedin” în cursul
lunii mai 2015, astfel:
Joi, 21 mai 2015:
-  ora:  14.00  -  La  sfat  cu  vârstnicii  -  întâlnire  cu  pensionarii  la  Casa
Tineretului din Huedin. 
Vineri, 22 mai 2015:
- ora 12.00: Concurs de Creaţie Literară „Octavian Goga - în actualitate”,
Ediţia a II-a, Secţiuni de poezie, proză şi eseu organizat la Casa de Cultură
Huedin. În cadrul concursului vor fi lansate cărţile: „La marginea Muntelui
de  Cenuşă”  -  antologie  a  poetei  Rodica  Potoceanu  Matiş,  «Anuarul
Concursului  de Creaţie  Literară „Octavian  Goga în actualitate”,Ediţia  I,
2014, Huedin» - coordonat de Horea-Dorin Matiş şi „Pata de cerneală sau
ezitantele iubiri” - volum postum al profesorului Ioan Bălaş)
- ora 13.00: Concursuri şi activităţi sportive în Parcul Tineretului
Sâmbătă, 23 mai 2015:
-  ora:  10.00  -  Şedinţă  solemnă  a  Consiliului  Local  Huedin  în  vederea
semnării  documentelor  de  înfrăţire  dintre  oraşul  Huedin  şi  oraşul
Novoselytsya  (Ucraina)  în  prezenţa  delegaţiilor  oraşelor  înfrăţite  cu
Huedinul.
- 9.00-14.00 - Concursul Internaţional de Meşteşuguri Tradiţionale „Mâini
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de Aur”, Ediţia a VIII-a.
Duminică, 24 mai 2015: ora 15.00-22.00 în Parcul Tineretului
-  13.30-14.00:  Parada  Portului  Popular  pe  traseul  Casa  de  Cultură  -
Primăria Oraşului Huedin - Parcul Tineretului
- 14.00-15.00: Discursul oficialităţilor şi al invitaţilor
-  15.00-17.00  Program  artistic  susţinut  de  formaţii  artistice  din  oraşul
Huedin
- 17.00-20.00: Program artistic susţinut de formaţii artistice invitate
- 22.30: Artificii
A fost  aprobată  suma  de 1.750 lei  pentru  premierea  celor 7 familii  care
împlinesc 50 ani de căsătorie în anul 2015, în cuantum de 250 lei/familie.

Nr. 60/24.IV.2015 S-a aprobat  repartizarea  unei  locuinţe  sociale  din  fondul  locativ  de  stat,
situată în Huedin, Str. Piaţa Victoriei, Nr. 26, Ap. 1, domnului Kallo Alioşa.

Nr. 61/24.IV.2015 S-a aprobat  repartizarea  unei  locuinţe  sociale  din  fondul  locativ  de  stat,
situată în Huedin, Str. Horea, Nr. 62, Ap. 7, domnului Dani Francisc.

Nr. 62/24.IV.2015 S-a  aprobat  modificarea  poziţiei  nr.  311  din  Inventarul  Bunurilor
aparţinând  Domeniului  Public  al  Oraşului  Huedin,  prin  schimbarea
numărului  apartamentului  Nr.  8  în Nr.  6,  pentru locuinţa  situată  în Str.
Horea,  Nr.  4,  deţinută  prin  Contractul  de  închiriere  nr.  5940/2014  de
doamna Ilea Maria.

Nr. 63/20.V.2015 S-a  aprobat,  în  limitele  competenţelor  Consiliului  Local  Huedin  şi  ale
Primăriei Oraşului Huedin, asocierea oraşului Huedin cu Asociaţia Grupul
de  Acţiune  Locală  Napoca  Porolissum  în  vederea  depunerii  S.D.L.
(Strategiei  de  Dezvoltare  Locală  2014-2020)  pentru  selecţia  Asociaţiei
Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum în cadrul P.N.D.R. 2014-2020.
Oraşul  Huedin  face  parte  din  parteneriatul  Asociaţia  Grupul  de  Acţiune
Locală  Napoca  Porolissum  şi  nu  va  adera  la  alt  parteneriat  ce  va
implementa  o (Strategie  de Dezvoltare  Locală  cu finanţare  prin  P.N.D.R.
2014-2020.
A  fost  încredinţată  doamna  Păşcoiu  Adina  Mihaela  ca  în  calitate  de
preşedinte  al  Asociaţiei  Grupul  de Acţiune  Locală  Napoca Porolissum să
aibă mandat şi drepturi depline în cadrul acestui proiect.
Prin această hotărâre a fost abrogată H.C.L. Nr. 32/28.II.2014.
Domnul  primar Moroşan Mircea a fost mandatat  de către Consiliul  Local
Huedin  să  participe  şi  să reprezinte  interesele  oraşului  Huedin în cadrul
asociaţiei  şi să semneze  actele  necesare depunerii  Strategiei  de Dezvoltare
Locale  2014-2020  pentru  selecţia  „Asociaţiei  Grupul  de  Acţiune  Locală
Napoca Porolissum în cadrul P.N.D.R. 2014-2020.

Nr. 64/20.V.2015 S-a aprobat majorarea capitalului social al S.C. TETAROM S.A. cu aportul
în natură adus de Municipiul Cluj-Napoca, constând în teren în suprafaţă
de 11.550 mp, înscris în C.F. nr. 309920 Cluj-Napoca.
S-a renunţat la dreptul de preferinţă al Consiliului Local Huedin cu privire
la subscrierea şi vărsarea de aport pentru păstrarea cotei de participare la
capitalul social.
A fost aprobată majorarea numărului de acţiuni, de la 1.414.051 acţiuni cu
valoare nominală de 10 lei/acţiune, la 1.550.551 acţiuni cu valoare nominală
de  10  lei/acţiune,  prin  emiterea  unui  număr  de  136.500  acţiuni  noi,
nominative  în  formă  dematerializată,  care  se  atribuie  în  totalitate
acţionarului  Municipiul  Cluj-Napoca,  care  subscrie  şi  varsă  în  totalitate
aportul în natură.
A fost aprobată noua structură a acţionariatului  S.C. TETAROM S.A., ca
urmare  a  emisiunii  de  noi  acţiuni  în  care  oraşul  Huedin,  prin  Consiliul
Local Huedin,  se regăseşte cu un număr de 140 acţiuni reprezentând 1.400
lei adică 0,0090 % din capitalul social al acestei societăţi (Consiliul Judeţean
Cluj deţine 90,5941 %, Municipiul  Cluj-Napoca 8,8414 %, Municipiul  Dej
0,0090  %, Municipiul  Gherla  0,5089  %, Municipiul  Turda  0,0014  %  şi
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Municipiul Câmpia Turzii 0,0362 %).
Ca urmare  a majorării  capitalului  social  s-au făcut  modificări  şi  în actul
constitutiv al societăţii cu privire la aportul Municipiului  Cluj-Napoca, iar
domnul  Găvrea Viorel,  în calitate  de administrator şi  director  general  al
S.C. TETAROM S.A., a fost mandatat  să întocmească Actul constitutiv şi
Statutul  actualizat  al  societăţii  în  conformitate  cu  noile  hotărâri  ale
Adunării  Generale a Acţionarilor şi să înregistreze modificările  la Oficiul
Registrului Comerţului.

Nr. 65/25.V.2015 S-a aprobat  Regulamentul  Serviciului  de Salubrizare  al  Oraşului  Huedin
(anexat la hotărâre).
A fost  aprobată  Procedura  de delegare  de  gestiune  prin  licitaţie  publică
deschisă,  în  vederea  atribuirii  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  prin
concesiune al Serviciului public de salubrizare al oraşului Huedin.
S-a  aprobat  Studiul  de  fundamentare  a  deciziei  de  concesionare  al
Serviciului public de salubrizare al oraşului Huedin (anexat hotărârii).
A fost aprobat Studiul de oportunitate privind delegarea Serviciului public
de salubrizare al oraşului Huedin (anexat hotărârii).
S-a aprobat Caietul de Sarcini pentru delegarea gestiunii Serviciului public
de  salubrizare  al  oraşului  Huedin,  prin  contract  de  concesiune  (anexat
hotărârii).
A fost aprobat Contractul de prestare al Serviciului public de salubrizare al
oraşului Huedin (anexat hotărârii).
S-a  aprobat  componenţa  Comisiei  de  organizare  a  licitaţiei,  în  vederea
desemnării operatorului care va realiza serviciul de salubrizare al oraşului
Huedin, astfel:
- Dezsi Norbert (responsabil achiziţii publice) - preşedinte
- Dîmbeanu Marius - membru
- Danciu Florin - membru
- Oros Iuliu - membru
- Todea Zorica - membru
- Ficuţ Ligia - membru supleant.
S-a împuternicit  primarul  oraşului  Huedin pentru semnarea Contractului
de delegare al gestiunii serviciului de salubrizare al oraşului Huedin.

Nr. 66/25.V.2015 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,  cu
menţinerea garanţiilor: activul - sediul societăţii, situat în Huedin, Str. 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  hotărârea,  iar  domnul
Stîngă Silviu - directorul S.C. Crişul S.A. Huedin - a fost delegat să semneze
prelungirea liniei de credit.

Nr. 67/25.V.2015 S-a aprobat scoaterea la concurs  a postului  de asistent medical din cadrul
Secţiei Medicină Internă, post cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată
(pozţia nr. 24 din Statul de Funcţii), în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
S-a aprobat scoaterea la concurs a postului de infirmier din cadrul Secţiei
Medicină  Internă,  post  cu  normă  întreagă  pe  perioadă  nedeterminată
(pozţia nr. 30 din Statul de Funcţii), în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 68/25.V.2015 Doamnele Ghiţea Eufemia şi Gligan Rodica au fost desemnate să reprezinte
Consiliul  Local  Huedin  în  Comisia  de  soluţionare  a  contestaţiilor  la
concursul  pentru ocuparea postului  de manager  de la  Spitalul  Orăşenesc
Huedin.
S-a  hotărât  ca  domnul  Pavel  Cosmin  şi  doamna  Kis  Magdalena  să  fie
membrii  supleanţi  ai  Comisiei  de soluţionare  a contestaţiilor la concursul
pentru ocuparea postului de manager de la Spitalul Orăşenesc Huedin.

Nr. 69/25.V.2015 S-a  aprobat  desemnarea  doamnei  viceprimar  Giurgiu  Marinela  să
reprezinte Consiliul Local Huedin în Comisia de jurizare a nominalizărilor
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şi de desemnare a câştigătorilor din Gala Premiilor de Excelenţă „Paşi spre
viitor”, organizată de către Asociaţia „Actived 2013” Huedin.

Nr. 70/25.V.2015 A fost revocată H.C.L. Nr. 60/24.IV.2015, prin care s-a aprobat repartizarea
unei locuinţe sociale situată în oraşul Huedin, Piaţa Victoriei, Nr. 26, Ap. 1,
domnului Kallo Alioşa.

Nr. 71/25.V.2015 S-a aprobat repartizarea locuinţei sociale din fondul locativ de stat, situată
în oraşul Huedin,  Str.  Horea,  Nr.  62, Ap.  6/A,  Jud.  Cluj,  doamnei  Cupşa
Dorina.

Nr. 72/25.V.2015 S-a aprobat repartizarea locuinţei sociale din fondul locativ de stat, situată
în  oraşul  Huedin,  Str.  Horea,  Nr.  53,  Ap.  4,  Jud.  Cluj,  doamnei  Teuca
Ofelia.

Nr. 73/25.V.2015 S-a aprobat radierea din Inventarul Domeniului Public al Oraşului Huedin,
a elementelor de infrastructură de utilităţi de apă şi canalizare scoase din uz
(acestea sunt anexate hotărârii).

Nr. 74/25.V.2015 S-a  aprobat  includerea  în  Domeniul  Public  al  Oraşului  Huedin,  a
elementelor  de  infrastructură  de  utilităţi  apă  şi  canalizare-epurare,  a
documentelor  de reevaluare  a bunurilor aparţinând  Domeniului  Public  al
Oraşului Huedin (acestea sunt anexate hotărârii).

Nr. 75/25.V.2015 S-a  aprobat  însuşirea  Inventarului  Bunurilor  care  aparţin  Domeniului
Public  al  Oraşului  Huedin  la  data  de  29.V.2015  (lista  de  inventar  este
anexată la hotărâre).

Nr. 76/25.V.2015 A fost  aprobat  Planul  de  ocupare  a  funcţiilor  publice  pe  anul  2015,  din
Aparatul de Specialitate al Primarului Oraşului Huedin.

Nr. 77/25.V.2015 A fost  aprobat  Bugetul  de Venituri  şi  Cheltuieli  al  S.C.  „Transim”  S.A.
Huedin pe anul 2015 (anexat hotărârii).

Nr. 78/25.V.2015 S-a aprobat  dezafectarea  construcţiei  „Clădire  cu o  cameră  transcrieri”,
dată  în  folosinţă  în  data  de  1.I.1980,  cuprinsă  în  Domeniul  Privat  al
Oraşului Huedin, cu valoarea de 19.136,40 lei.
S-a  aprobat  amplasarea  şi  reconstruirea  imobilului  Clădire  cu o  cameră
transcrieri  pe  un  teren  în interiorul  Oborului  de  animale,  proprietate  a
oraşului  Huedin,  în  vederea  deservirii  activităţii  Cabinetului  medical-
veterinar al Direcţiei Sanitar Veterinare Cluj.
Au fost aprobate cheltuielile  aferente reconstruirii  imobilului  Clădire cu o
cameră transcrieri pe un teren în interiorul Oborului de animale cu fonduri
din Bugetul Local al oraşului Huedin.
S-a  aprobat  înscrierea  terenului  de  21,78  mp,  proprietate  a  firmei  S.C.
CUIB PROJECT S.R.L. pe care se află  construcţia/clădirea,  cu o cameră
transcrieri,  pe  perioadă  determinată  de  la  31.XII.2015  până  la  data
reconstrucţiei Clădirii cu o cameră de transcrieri.

Nr. 79/25.V.2015 Au  fost  aprobate  criteriile  de  atribuire  în  evaluarea  ofertelor  pentru
desemnarea, în urma procedurilor prevăzute de O.U.G. Nr. 34/2006, privind
achiziţiile  publice,  a  operatorului  Serviciului  de  Salubrizare  a  Oraşului
Huedin (criteriile sunt anexate la hotărâre)

Nr. 80/26.VI.2015 S-a aprobat scoaterea din funcţiune a obiectelor de inventar deteriorate în
valoare totală de 29.704,27 lei, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin (lista
acestora este anexată hotărârii).

Nr. 81/26.VI.2015 S-a aprobat scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe corporale deteriorate,
în valoare  totală  de 64.019,84  lei,  în cadrul  Spitalului  Orăşenesc  Huedin
(lista acestora este anexată hotărârii).

Nr. 82/26.VI.2015 A fost alocată suma de 4.000 lei, de la Capitolul „Autorităţi executive (sumă
destinată  procurării  de  echipament  sportiv,  transport  şi  respectiv  masă),
pentru organizarea Cupei Asociaţiaţiei  Oraşelor din România,  Ediţia I, la
disciplina  sportivă  Fotbal,  pentru Regiunea 7,  cuprinzând  oraşul  Huedin,
Jud. Cluj, respectiv oraşul Ungheni, Jud. Mureş, constând în organizarea a
două meciuri de fotbal la Huedin şi Ungheni, între echipele celor două oraşe.

Nr. 83/26.VI.2015 S-a aprobat  Contractul  de colaborare  între Societatea  Cultural-Patriotică
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„Avram  Iancu”  şi  oraşul  Huedin,  privind  sprijinirea  organizării
manifestărilor cultural-patriotice din luna iulie 2015.
A fost  aprobată  suma  de  1.000  lei  din  Bugetul  Local  pe  anul  2015,  din
Capitolul „Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural” pentru activităţile
propuse  a  se  desfăşura la  Huedin  de către  Societatea  Cultural-Patriotică
„Avram Iancu”.

Nr. 84/26.VI.2015 S-a aprobat transformarea a două posturi din asistent medical principal în
asistent medical şi scoaterea acestora la concurs, posturi existente în cadrul
Secţiei de Medicină Internă, în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.  Aceste
posturi sunt cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată (poziţia nr. 19 şi
nr. 23 din Statul de Funcţii).
S-a  aprobat  scoaterea  la  concurs  a  unui  post  de  infirmieră  în  cadrul
Compartimentului  Psihiatrie Acuţi de la Spitalul Orăşenesc Huedin acesta
fiind cu normă întreagă şi pe perioadă nedeterminată regăsindu-se la poziţia
nr. 128 în Statul de Funcţii de la Spitalul Orăşenesc Huedin.
A fost aprobată transformarea postului de registrator medical principal în
post  de  asistent  medical  şi  scoaterea  acestuia  la  concurs,  din  cadrul
Laboratorului de analize medicale, acest post fiind cu normă întreagă şi pe
perioadă nedeterminată (poziţia nr. 187 din Statul de Funcţii).
S-a aprobat transformarea postului de brancardier de la Blocul Operator la
Camera de Gardă şi scoaterea acestuia la concurs, acest post fiind cu normă
întreagă şi pe perioadă nedeterminată (poziţia nr. 172 din Statul de Funcţii).

Nr. 85/26.VI.2015 A fost revocată H.C.L. Nr. 71/29.V.2015 prin care s-a aprobat repartizarea
unei locuinţe sociale situată în oraşul Huedin, Strada Horea, Nr. 62, Ap. 6/A,
doamnei Cupşa Dorina.

Nr. 86/26.VI.2015 S-a aprobat repartizarea locuinţei sociale din fondul locativ de stat, locuinţă
situată  în Huedin,  Strada Horea,  Nr.  53, Ap. 5,  Jud.  Cluj,  doamnei  Dani
Elena.

Nr. 87/26.VI.2015 S-a aprobat completarea listei de priorităţi  în repartizarea locuinţelor din
fondul  locativ  de stat,  aprobată prin H.C.L. Nr. 167/28.XI.2014, în sensul
suplimentării cu încă trei poziţii, astfel:
1. Rostaş Robert, Dosar Nr. 3444/15.IV.2011, 50 puncte
2. Cuc Maria, Dosar Nr. 6509/28.VIII.2014, 47 puncte
3. Dani Mihaela Tereza, Dosar Nr. 6854/18.XII.2002, 42 puncte.

Nr. 88/26.VI.2015 S-a aprobat repartizarea locuinţei sociale din fondul locativ de stat, locuinţă
situată  în  Huedin,  Strada  Horea,  Nr.  62,  Ap.  6/A,  Jud.  Cluj,  domnului
Rostaş Robert.

Nr. 89/30.VII.2015 S-a aprobat  Contul  de Execuţie  Bugetară pe Secţiunea de Funcţionare  şi
Secţiune  de  Dezvoltare  a  oraşului  Huedin  la  data  de  30.VI.2015  (sunt
anexate la hotărâre).

Nr. 90/30.VII.2015 A fost  aprobată  suma  de  3.000 lei  de la  Capitolul  „Autorităţi  executive”
(sumă  destinată  acoperirii  cheltuielilor  de  cazare,  transport  şi  masa
delegaţiei  care  face  deplasarea  în  oraşele  Seini  şi  Baia  Sprie),  pentru
organizarea Cupei Asociaţiei Oraşelor din România - Ediţia I, al doilea tur
la disciplina sportivă Fotbal, pentru Regiunea 7, cuprinzând oraşul Huedin,
Jud. Cluj, oraşle Seini şi oraşul Baia Sprie din Judeţul Maramureş.

Nr. 91/30.VII.2015 S-a  aprobat  scoaterea  din  gestiune  şi  scăderea  din  evidenţele  contabile
conform centralizatorului anexă a următoarelor bunuri:
- Obiecte de inventar degradate în sumă de 31.987,09 lei
- Echipamente tehnologice degradate în sumă totală de 785.808,24 lei
- Mijloace transport uzate şi amortizate în sumă totală de 197.773,25 lei
- Mobilier, aparatură birotică în sumă totală de 13.442,15 lei
- Abonamente parcare inscripţionate cu anul 2014 în sumă totală de 28.715
lei.

Nr. 92/30.VII.2015 A fost aprobată rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Spitalului
Orăşenesc Huedin în anul 2015 cu suma de 7.167 lei.
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S-au aprobat Cheltuielile de Capital privind investiţiile propuse a se realiza
în  anul  2015 din  „Excedentul  anilor  precedenţi”  în sumă  se  188.300 lei
(Secţiunea de Dezvoltare) a Spitalului Orăşenesc Huedin.
S-au aprobat Cheltuielile de Capital privind investiţiile propuse a se realiza
în  anul  2015  din  „Venituri  proprii”  în  sumă  de  53.863  lei  (Secţiunea
Dezvoltare) a Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 93/30.VII.2015 S-a  modificat  H.C.L.  Nr.  171/28.XI.2014,  în  sensul  aprobării  efectuării
demersurilor procedurale  privind preluarea porţiunii  amplasamentului  de
pe raza oraşului Huedin a fostei căi ferate Huedin-Călăţele, astfel:
a. 18.601 mp, teren înscris în C.F. 51485 Huedin
b. 21.124 mp, teren înscris în C.F. 51485 Huedin
c. 40.996 mp, teren înscris în C.F. 51485 Huedin.

Nr. 94/30.VII.2015 S-a aprobat  efectuarea demersurilor procedurale în vederea desemnării  a
doi membri în Consiliul de Administraţie de la S.C. „Crişul” Huedin S.A.

Nr. 95/30.VII.2015 S-a  aprobat  modificarea  Contractului  de  închiriere  nr.  8280/10.X.2012
deţinut de domnul Abrudan Ioan, cu privire la acceptarea de către acesta a
mutării  locaţiei  atelierului  de  pe  Strada  Tăbăcarilor,  Nr.  1,  pe  Strada
Vlădeasa, Nr. 5A, aceasta având o suprafaţă de 29 mp.

Nr. 96/30.VII.2015 S-a  aprobat  transformarea  în  locuinţă  socială  a  spaţiului  din  Stada
Tăbăcarilor, Nr. 1, Ap. 1, în suprafaţă de 33,82 mp, cu o valoare de inventar
de 23.800 lei.
S-a  aprobat  introducerea  la  poziţia  nr.  636  din  Inventarul  Bunurilor
aparţinând  Domeniului  Public  al  Oraşului  Huedin,  a  locuinţei  sociale  în
suprafaţă  de 33,82 mp,  cu o valoare de inventar de 23.800 lei, din Strada
Tăbăcarilor, Nr. 1, Ap. 1.

Nr. 97/30.VII.2015 A  fost  revocată  H.C.L.  Nr.  88/26.VI.2015  cu  privire  la  aprobarea
repartizării  locuinţei  sociale  din fondul  locativ  de stat,  locuinţă  situată  în
Huedin, Strada Horea, Nr. 62, Ap. 6/A, Jud. Cluj, domnului Rostaş Robert.
S-a  aprobat  repartizarea  locuinţei  sociale  situate  în  Huedin,  Str.  Piaţa
Victoriei, Nr. 26, Ap. 1, Jud. Cluj, domnului Rostaş Robert.

Nr. 98/30.VII.2015 A fost  aprobată  suma  de  2.000 lei  pentru  organizarea  Zilelor  Culturale
„Szent István”, astfel:
-  1.000 lei  din  fondul  de  rezervă  (suma  este  cuprinsă  la  punctul  20  din
H.C.L. nr. 34/27.II.2015)
-  1.000  lei  de  la  punctul  17  „Colaboratori  ...”  cuprins  în  programul
activităţilor culturale propuse a se desfăşura în anul  2015 şi aprobat prin
H.C.L. nr. 34/27.II.2015.

Nr. 99/30.VII.2015 S-a aprobat transformarea postului de asistent medical principal PL în post
de  asistent  medical  PL  şi  scoaterea  la  concurs,  la Camera  de Gardă din
cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin. 

Nr. 100/30.VII.2015 A fost modificată şi completată poziţia nr. 17 din Organigrama şi Statul de
Funcţii  al  Aparatului  de Specialitate  al  Primarului  Oraşului  Huedin,  prin
transformarea  funcţiei  publice  de  referent  clasa  III,  grad  profesional
superior, în funcţie publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional
asistent, în cadrul compartimentului contabilitate.

Nr. 101/30.VII.2015 A fost modificată şi completată poziţia nr. 44 din Organigrama şi Statul de
funcţii  al  Aparatului  de  Specialitate  al  Primarului  oraşului  Huedin,  prin
transformarea funcţiei contractuale din referent I A, în funcţia contractuală
de inspector de specialitate  gradul  I, în cadrul  Biroului Public  Comunitar
Local de Evidenţa Persoanelor Huedin.

Nr. 102/30.VII.2015 A fost aprobată dezmembrarea parcelei pe care este amplasat depozitul de
deşeuri  urban  neconform,  înscris  în C.F.  52899 Huedin,  cu nr.  cadastral
52899 Huedin, în două parcele, astfel:
- parcela cu nr. cadastral 53069 cu suprafaţa de 926 mp
- parcela cu nr. cadastral 53070 cu suprafaţa de 7.295 mp.

Nr. 103/30.VII.2015 S-a  aprobat  completarea  Cap.  V  din  Regulamentul  de  organizare  şi
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funcţionare  a administraţiei  pieţei  şi oborului  din oraşul  Huedin,  aprobat
prin H.C.L. Nr. 14/30.I.2015, prin introducerea a trei puncte noi respectiv 8-
10,  având  ca  scop  împărţirea  eficientă  a  spaţiului  existent  folosit  de
comercianţii autorizaţi în cadrul oborului de animale Huedin, astfel:
- pct. 8 - Se va inventaria, delimita şi marca suprafaţa necesară, în vederea
închirierii acesteia comercianţilor autorizaţi pe bază de contract.
-  pct.  9  -  Încheierea  de  contracte  cu  comercianţii  autorizaţi,  în  urma
solicitărilor acestora şi în limita locurilor disponibile. Contractele se încheie
în ordinea solicitărilor.
- pct. 10 - Se va institui tariful de 1 leu/mp/zi pentru închirierea pe bază de
contract  a suprafeţei  disponibile  şi solicitate  de comercianţii  autorizaţi  în
zilele de târg, potrivit Cap. II din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a administraţiei pieţei şi oborului din oraşul Huedin.

Nr. 104/18.VIII.2015 S-a rectificat Bugetul Local şi Lista de investiţii pe anul 2015, astfel:
- Venituri: Cap. „Subvenţii primite de la bugetele locale şi judeţene pentru
ajutoare în situaţii de extremă dificultate”: 300.000 lei
-  Cheltuieli:  Cap.  „Străzi  /  Alte  active  fixe  (Refacere  şi  consolidare
infrastructură rutieră DC 134, oraş Huedin): 300.000 lei.

Nr. 105/18.VIII.2015 A fost rectificat Bugetul Local pe anul 2015 cu suma de 2.782.000 lei, astfel:
Venituri: 2.782.000 lei
- Cote defalcate din impozitul pe venit: 869.000 lei
-  Sume  defalcate  din  TVA  pentru  Finanţarea  hotărârilor  judecătoreşti,
pentru plata salariilor personalului din învăţământul preuniversitar de stat:
130.000 lei
- Sume defalcate din TVA pentru Echilibrarea bugetelor locale: 1.783.000 lei
Cheltuieli:
- Cap. „Autorităţi executive / Alte cheltuieli  cu bunuri şi servicii”: 100.000
lei.
- Cap. „Autorităţi executive / Alte active fixe” (actualizare P.U.G. Huedin):
9.800 lei
- „Învăţământ preşcolar / salarii şi şi plata de hotărâri judecătoreşti: 14.000
lei
- „Învăţământ secundar / salarii şi şi plata de hotărâri judecătoreşti: 116.000
lei
-  Liceul  Tehnologic  „Vlădeasa”  Huedin  -  Sistem  de  încălzire  Centrală
Termică pe combustibil solid: 174.000 lei
-  „Întreţinere  grădini  publice,  parcuri,  zone  verzi,  baze  sportive  şi  de
agrement / Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”: 16.200 lei
-  „Întreţinere  grădini  publice,  parcuri,  zone  verzi,  baze  sportive  şi  de
agrement / Alte active fixe (Modernizarea Bazei Sportive din Strada Avram
Iancu din oraşul Huedin): 500.000 lei
- „Creşă / Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”: 6.000 lei
- „Asistenţa socială  în caz de invaliditate  /  Ajutoare sociale  în numerar”:
90.000 lei
- Cap. „Străzi / Reparaţii curente”: 130.000 lei
- Cap. „Străzi / Alte active fixe”: 1.626.000 lei, din care:
1). 326.000 lei pentru Refacere şi consolidarea infrastructurii  rutiere a DC
134 (drumul dintre Huedin şi Bicălatu)
2). 1.200.000 lei pentru Reparaţii şi turnarea stratului de uzură pe străzi din
oraşul  Huedin  (Mănăşturului,  Câmpului,  Moţilor,  Izvorului,  Apei,  Băii,
Gării, Târgului şi Gheorghe Doja)
3). 100.000 lei pentru Studii de Fezabilitate şi Proiecte Tehnice pentru:
a).  Modernizarea  şi  asfaltarea  străzilor  Gării,  Teilor  şi  B.N.  Antal
(porţiunea din partea sudică a Halei Agroalimentare)
b).  Amenajări  de parcuri  şi  spaţii  verzi  pe Strada Horea,  Nr.  73,  Strada
Vlădeasa, Nr. 4 (în spatele Centralei Termice) şi în Piaţa Republicii, Nr. 39-
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42.
A fost rectificată Lista de investiţii pe anul 2015 în sumă totală de 2.309.800
lei.

Nr. 106/18.VIII.2015 S-a aprobat rectificarea Bugetului Local şi a Listei de investiţii pe anul 2015,
cu suma de 109.000 lei pentru Achiziţionarea şi montarea unui sistem video-
trafic de monitorizare a oraşului Huedin. 

Nr. 107/18.VIII.2015 S-a aprobat  nivelul  maxim al cheltuielilor  de personal  actualizat  pe anul
2015, în sumă de 15.073 lei.
A fost rectificat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului
Orăşenesc Huedin,  prin suplimentarea  nivelului  maxim al cheltuielilor  de
personal pe anul 2015 cu suma de 608.000 lei.

Nr. 108/18.VIII.2015 S-a aprobat scoaterea la concurs a postului de Director Medical,  în cadrul
Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 109/28.VIII.2015 S-a aprobat modificarea punctelor nr. 14, nr. 15 şi nr. 16 din Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare a Administraţiei Pieţei din Oraşul Huedin.

Nr. 110/28.VIII.2015 S-a aprobat trecerea din Domeniul Public al Oraşului Huedin, în Domeniul
Privat al Oraşului Huedin, a locuinţei sociale situată în Huedin, Str. Horea,
Nr.  4,  Ap.  6,  în suprafaţă  utilă  de 40,62 mp,  sub denumirea  generică  de
locuinţă.

Nr. 111/28.VIII.2015 A fost  aprobat  tariful  de închiriere a pachetului  format  din două corturi
care se găsesc în gestiunea Casei de Cultură Huedin,  pentru desfăşurarea
unor evenimente în oraşul Huedin la un cuantum de 500 lei/zi.
S-a aprobat tariful de închiriere pentru un set berărie (un set conţine o masă
şi două bănci), la un cuantum de 10 lei/set/zi.

Nr. 112/28.VIII.2015 A  fost  aprobată  completarea  Organigramei  şi  a  Statului  de  Funcţii  al
Aparatului  de  Specialitate  al  Primarului  Oraşului  Huedin,  prin
introducerea  unui  post  de  şofer  profesionist  Categoria  D,  la
Compartimentul  Tehnic-Administrativ  din  Direcţia  Administrativă,  cu
atestat în conducerea microbuzului şcolar.

Nr. 113/25.IX.2015 S-a aprobat  cofinanţarea obiectivelor de investiţii  de către Consiliul  Local
Huedin  în baza  art.  198  din  Legea  Nr.  95/1996,  propuse  a  se  realiza  în
perioada 2016-2019 de către Spitalul Orăşenesc Huedin, astfel:
Contribuţia U.A.T. Huedin în procent de 5 % în sumă de 91.650 lei în anul
2017, în sumă de 91.650 lei în anul 2018 şi în sumă de 34.800 lei în anul 2019
însemnând fonduri pentru reparaţii capitale.
Contribuţia U.A.T. Huedin în procent  de 10 % în sumă de 71.000 în anul
2016 pentru expertize şi proiectare.
Contribuţia  U.A.T. Huedin în procent  de 10 % în sumă de 114.800 lei  în
anul 2016, în sumă de 109.150 lei în anul 2017, în sumă de 109.150 lei în anul
2018 şi în sumă de 36.000 lei în anul 2019.
Rezultă aşadar un total de 369.100 lei din care 114.800 lei în 2016, 109.150
lei în 2017, 109.150 lei în 2018 şi 36.000 lei în 2019.

Nr. 114/25.IX.2015 S-a  aprobat  transformarea  unui  post  de  asistent  medical  principal  în
asistent  medical  şi  scoaterea  acestuia  la  concurs,  post  existent  în cadrul
Compartimentului  Neonatologie  (poziţia  nr.  83  din Statul  de Funcţii),  în
cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
S-a aprobat scoaterea la concurs a unui post de asistent  medical principal
din  cadrul  Compartimentului  Neonatologie  (poziţia  nr.  79  din  Statul  de
Funcţii), în cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
A fost aprobată scoaterea la concurs a postului de îngrijitoare de curăţenie
din  cadrul  Camerei  de  Gardă (poziţia  nr.  159 din  Statul  de  Funcţii),  în
cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.
S-a aprobat scoaterea la concurs a unui post de asistent medical din cadrul
Compartimentului  A.T.I. (poziţia nr.  114 din Statul  de Funcţii),  în cadrul
Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 115/25.IX.2015 S-a  aprobat  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Local  Huedin  în
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Consiliul  de Administraţie  de la Liceul  Teoretic  „Octavian Goga” Huedin
pentru anul şcolar 2015-2016, astfel:
- Buzás Fekete Máriá
- prof. Şaitiş Cristina
- prof. Stîngă Mariana
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 2015-2016.

Nr. 116/25.IX.2015 S-a  aprobat  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Local  Huedin  în
Consiliul  de  Administraţie  de  la  Liceul  Tehnologic  „Vlădeasa”  Huedin
pentru anul şcolar 2015-2016, 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 2015-2016.

Nr. 117/25.IX.2015 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 2015-2016.
Doamna Bogdan 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 2015-2016.

Nr. 118/25.IX.2015 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 2015-2016.
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 2015-2016.

Nr. 119/25.IX.2015 S-a aprobat desemnarea domnului învăţător Tomoş Mircea ca reprezentant
al  Consiliului  Local  Huedin  în  Consiliul  de  Administraţie  de  la  Şcoala
Postliceală „Henri Coandă” Huedin pentru anul şcolar 2015-2016.
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 2015-2016.

Nr. 120/25.IX.2015 S-a aprobat cuprinderea în reţeaua şcolară a oraşului Huedin pentru anul
şcolar 2015-2016 a Şcolii Postliceale „Henri Coandă” Huedin.

Nr. 121/25.IX.2015 A fost  alocată  suma  de  1.250  lei  pentru  premierea  a  5  familii  care  au
împlinit 50 ani de căsătorie în anul 2015, în cuantum de 250 lei/familie.

Nr. 122/25.IX.2015 S-a aprobat  închirierea  unui  teren în suprafaţă  de 9 mp situat  în oraşul
Huedin,  Str.  Avram  Iancu,  Nr.  1  (în  faţa  magazinului  S.C.  Cosm  Fan
Carmangerie S.R.L.), în vederea amenajării unui chioşc alimentar.

Nr. 123/30.X.2015 Consiliul  Local  Huedin  a  aprobat  formularea  şi  depunerea  cererii  de
deschidere  a  procedurii  generale  de  insolvenţă,  în  procedura  de
reorganizare a S.C. „Crişul” Huedin S.A., cu sediul în Huedin, Str. Băii, Nr.
3, Cod Fiscal 8718430.
Domnul  Tămaş  Dorin  a  fost  împuternicit  în  calitate  de  preşedinte  al
Consiliului de Administraţie al S.C. „Crişul” Huedin S.A., cu intreprinderea
tuturor  demersurilor  legale  şi  procedurale  în  vederea  formulării  şi
depunerii  cererii  de deschidere a procedurii  generale de însolvenţă a S.C.
„Crişul” Huedin S.A.

Nr. 124/30.X.2015 Au  fost  modificate  Organigrama  şi  Statul  de  Funcţii  al  Aparatului  de
Specialitate  al Primarului Oraşului Huedin,  prin înfiinţarea Serviciului  de
Salubrizare al Oraşului Huedin, având o structură de 4 posturi, astfel:
- poziţia 90 - administrator
- poziţia 91 - referent
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- poziţia 93 - şofer
- poziţia 93 - magazionier.
Organigrama şi Statul de Funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului
Oraşului Huedin sunt anexate hotărârii.

Nr. 125/30.X.2015 S-a luat  act  de demisia  doamnei  Gabor Ana Silvia  şi a domnului  Băican
Ionuţ-Marius din calitatea de membrii ai Consiliului de Administraţie de la
S.C. „Crişul”  Huedin  S.A., care  au condus  la  vacantarea  a două posturi
astfel  că  s-a  aprobat  efectuarea  demersurilor  procedurale  în  vederea
desemnării  a  doi  noi  membri  în Consiliului  de  Administraţie  de  la  S.C.
„Crişul” Huedin S.A.

Nr. 126/30.X.2015 A fost aprobat Contul de Execuţie Bugetară pe Secţiunea de Funcţionare şi
Secţiunea de Dezvoltare a oraşului Huedin la data de 30.IX.2015 (anexate la
hotărâre).

Nr. 127/30.X.2015 S-a aprobat rectificarea Bugetului Local pe anul 2015, cu suma de 14.700 lei.
Nr. 128/30.X.2015 S-a aprobat rectificarea Bugetului Local pe anul 2015, cu suma de 55.000 lei.
Nr. 129/30.X.2015 S-au aprobat nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale

şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul
2016 (sunt prevăzute în anexa la hotărâre).

Nr. 130/30.X.2015 A fost rectificat  Bugetul de Venituri şi Cheltuieli  de la Spitalul  Orăşenesc
Huedin pe anul 2015 cu suma de 657.400 lei (acesta este anexat la hotărâre).

Nr. 131/30.X.2015 S-a  aprobat  Regulamentul  de  instituire  şi  aplicare  a  taxei  speciale  de
salubritate a oraşului Huedin (acesta este anexat la hotărâre).

Nr. 132/30.X.2015 A fost  aprobată  lista  de  priorităţi  în repartizarea  locuinţelor  din  fondul
locativ  de  stat,  aflate  în  proprietatea  oraşului  Huedin  (lista  este  ataşată
hotărârii).

Nr. 133/30.X.2015 S-a  aprobat  radierea  din  Inventarul  Bunurilor  care  aparţin  Domeniului
Public  al Oraşului Huedin,  a poziţiei  nr. 291, teren cu destinaţia de loc de
depozitare şi rampă de deşeuri menajere, în suprafaţă de 21.913 mp. 
S-a aprobat  introducerea a două noi poziţii  în Inventarul  Bunurilor  care
aparţin Domeniului Public al Oraşului Huedin, astfel:
- poziţia nr. 637, teren cu destinaţia de loc de depozitare şi rampă de deşeuri
menajere  în suprafaţă  de 20.987 mp,  înscrisă  în C.F.  nr.  51458, 52900 şi
53070
- poziţia nr. 638, teren lângă rampa de deşeuri menajere în suprafaţă de 926
mp, înscrisă în C.F. nr. 53069 Huedin.

Nr. 134/30.X.2015 A fost aprobată modificarea poziţiei  nr. 19, respectiv a poziţiei  nr. 31, din
Inventarul Bunurilor care aparţin Domeniului  Public  al  Oraşului  Huedin,
aprobat prin H.C.L. Nr. 73/29.V.2015 (acesta este anexat hotărârii).

Nr. 135/30.X.2015 A fost aprobată amplasarea unei staţii automate de monitorizare a calităţii
aerului  de  către  Agenţia  Pentru  Protecţia  Mediului  Cluj,  pe  un
amplasament  cu  suprafaţa  de  4  mp,  situat  în  zona  centrală  a  oraşului
Huedin, Piaţa Republicii, Nr. 8.

Nr. 136/30.X.2015 S-a aprobat  concesionarea către S.C.  Compania  de Apă „Someş” S.A.,  a
elementelor de infrastructură de utilităţi apă-canal din Inventarul Bunurilor
care aparţin Domeniului Public al Oraşului Huedin aprobat prin H.C.L. Nr.
73/29.V.2015, având valoarea de inventar de 41.658.214,45 lei (acestea sunt
prevăzute în anexa la hotărâre).
S-a  mandatat  Asociaţia  Regională  Pentru  Dezvoltarea Infrastructurii  din
Bazinul Hidrografic Someş-Tisa, a cărui membru este şi oraşul Huedin,  să
semneze  în  numele  şi  pe  seama  oraşului  Huedin,  Actul  Adiţional  la
Contractul  de  Concesiune  către  S.C.  Compania  de Apă „Someş”  S.A.,  a
elementelor de infrastructură de utilităţi apă-canal.

Nr. 137/30.X.2015 S-a aprobat scoaterea la concurs a  unui post de asistent medical din cadrul
Secţiei  Obstretică  şi  Ginecologie  (poziţia  nr.  65 din Statul de Funcţii),  în
cadrul Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 138/30.X.2015 A fost modificată  H.C.L. Nr. 121/25.IX.2015, prin suplimentarea tabelului
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anexă  cu încă  o  familie,  respectiv  familia  Borza Emil  şi  Borza  Livia,  în
vederea premierii la aniversarea a 50 ani de căsătorie în anul 2015, cu suma
de 250 lei.

Nr. 139/30.X.2015 S-a aprobat  Regulamentul  de Organizare  şi  Funcţionare  a Serviciului  de
Salubrizare al Oraşului Huedin, pentru activitatea de curăţenie şi transport
a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de
polei sau îngheţ (acesta este anexat hotărârii).
A  fost  aprobat  Studiul  de  Oportunitate  pentru  Delegarea  Gestiunii  de
Salubrizare  al  Oraşului  Huedin,  activitatea  de  curăţenie  şi  transport  a
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de
polei sau îngheţ (acesta este anexat hotărârii).
A fost aprobat Caietul de Sarcini şi Contractul privind Delegarea Gestiunii
de Salubrizare al Oraşului  Huedin,  activitatea de curăţenie  şi transport  a
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de
polei sau îngheţ (acestea sunt anexate hotărârii).

Nr. 140/30.X.2015 Au  fost  modificate  Organigrama  şi  Statul  de  Funcţii  al  Aparatului  de
Specialitate al Primarului Oraşului Huedin, astfel:
- la poziţia nr. 21 - modificat din inspector cl. I principal în consilier juridic
cl. I, grad principal
- la poziţiile nr. 53, 54, 55 şi 56 se modifică din poliţist local cl. III, în poliţist
local cls. I (cu studii superioare).

Nr. 141/30.X.2015 S-a aprobat rectificarea Bugetului de Venituri Proprii şi Subvenţii cu suma
de  6.700  lei,  prin  virări  de  la  un  capitol  la  alt  capitol,  în  vederea
achiziţionării  unui  container-izotermă  pentru  depozitarea  cadavrelor  de
animale.

Nr. 142/30.X.2015 S-a aprobat  elaborarea  şi  contractarea  de  servicii  specializate  în vederea
realizării  Strategiei  locale  de  dezvoltare  a  serviciilor  sociale  pe  termen
mediu  şi  lung,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  Nr.  292/2011,  în
condiţiile  prevăzute  de O.U.G. nr.  34/2006 actualizată,  privind  atribuirea
contractelor de achiziţii publice.

Nr. 143/10.XI.2015 S-a  aprobat  Studiul  de  Oportunitate  pentru  Delegarea  Gestiunii  de
Salubrizare  al  Oraşului  Huedin,  pentru  activitatea  de  măturat,  spălat,
stropit  şi  întreţinerea  căilor  publice  în oraşul  Huedin  (acesta  este  anexat
hotărârii).
A fost aprobat Caietul de Sarcini şi Contractul privind Delegarea Gestiunii
de Salubrizare  al  Oraşului  Huedin,  pentru activitatea  de măturat,  spălat,
stropit şi întreţinerea căilor publice în oraşul Huedin.

Nr. 144/10.XI.2015 S-a aprobat numirea doamnei Ungur Gyöngyi, domiciliată în oraşul Huedin,
Piaţa Republicii, Nr. 8, Bl. A, Sc. 3, Et. II, Ap. 6, Jud. Cluj, C.I. Seria KX
Nr. 729065, C.N.P. 2650321312977, în calitatea de Administrator Special la
S.C.  „Crişul”  Huedin  S.A.,  cu  sediul  în  Huedin,  Str.  Băii,  Nr.  3,  în
conformitate  cu  prevederile  art.  56,  alin.  1,  din  Legea  Insolvenţei  Nr.
85/2014.

Nr. 145/16.XI.2015 A fost rectificat Bugetul Local pe anul 2015 cu suma de 641 mii lei, din sume
defalcate  din  TVA  din  care  417.000  lei  pentru  finanţarea  cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,  oraşelor şi municipiilor şi 224.000 lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.
*Din totalul sumelor evidenţiez în special cele care au în vedere investiţii:
- 10.000 lei pentru Panou signalistic în Sala de Şedinţe a Consiliului  Local
Huedin.
- 15.000 lei pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic şi Caiet de Sarcini
pentru  obiectivul  „Amenajare  zona  de  cazare  a  animalelor  împotriva
radiaţiilor  solare  în incinta  Târgului  de  animale  din  oraşul  Huedin,  Str.
Horea, Nr. 101”.
-  25.000  lei  pentru  Liceul  Tehnologic  „Vlădeasa”  Huedin  -  sistem  de
încălzire - Centrală Termică pe combustibil solid.
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-  60.000  lei  pentru  Străzi  /  Materiale  şi  prestări  servicii  cu  caracter
funcţional.

Nr. 146/16.XI.2015 Au fost  aprobate Normele  proprii  pentru stabilirea  bunurilor cu caracter
specific  din  categoria  activelor  fixe  corporale  care  au  însuşiri  comune
materialelor  de natura  obiectelor de inventar  şi  care se  trec în categoria
acestora (acestea sunt anexate la hotărâre).

Nr. 147/16.XI.2015 S-a aprobat valoarea justă a obiectelor de inventar provenite din active fixe
corporale amortizate integral şi care au o valoare mai mică decât valoarea
minimă stabilită prin Hotărâre a Guvernului  de 2.500 lei, ale U.A.T. Oraş
Huedin, astfel:
- aparatură birotică în sumă totală de 253.043,07 lei
- aparate şi instalaţii de măsură şi control în sumă de 5.735,25 lei.
Aceste obiecte sunt anexate hotărârii.

Nr. 148/16.XI.2015 S-a aprobat valoarea justă a obiectelor de inventar provenite din active fixe
corporale amortizate integral şi care au o valoare mai mică decât valoarea
minimă  stabilită  prin  Hotărâre  a  Guvernului  de 2.500 lei,  de la  Spitalul
Orăşenesc Huedin, în sumă de 134.809,83 lei (lista este anexată la hotărâre).

Nr. 149/16.XI.2015 S-a aprobat suplimentarea cu suma de 5.000 lei a activităţii de la poziţia nr.
11  -  „Ziua  Naţională  a  României”,  cuprinsă  în  Programul  activităţilor
culturale din cadrul  Casei de Cultură Huedin pe anul  2015, aprobat  prin
H.C.L. Nr. 34/27.II.2015.
S-a aprobat suplimentarea cu suma de 3.000 lei a activităţii de la poziţia nr.
12 - „Concert de Colinde”, cuprins în Programul activităţilor culturale din
cadrul  Casei  de  Cultură  Huedin  pe anul  2015,  aprobat  prin  H.C.L.  Nr.
34/27.II.2015.

Nr. 150/16.XI.2015 S-a aprobat  rectificarea  Bugetului  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al  Spitalului
Orăşenesc Huedin în anul 2015, cu suma de 2.000 lei.

Nr. 151/27.XI.2015 S-a  aprobat  plata  lunară,  din  Bugetul  Consiliului  Local  Huedin,  a
prestărilor  de  servicii  pentru  doamna  Ungur  Gyöngyi,  Administrator
Special  la  S.C.  „Crişul”  Huedin  S.A.,  societate  comercială  aflată  în
procedură de insolvenţă în formă generală, pentru îndeplinirea atribuţiilor
prevăzute în art. 56, alin. 1 din Legea Insolvenţei Nr. 85/2014, în cuantum de
3.125 lei salar brut/lună, pe perioada exercitării acestui mandat.
A fost aprobat contractul de mandat care se va încheia cu Administratorul
Special al S.C. „Crişul” Huedin S.A. (anexat hotărârii) urmând ca acesta să
fie semnat de domnul primar Moroşan Mircea ca împuternicit în acest sens
de către Consiliul Local Huedin.

Nr. 152/27.XI.2015 S-a aprobat anularea în cota de 73,3 % a majorărilor de întârziere aferente
obligaţiilor  fiscale  principale  restante  la  30  septembrie  2015,  inclusiv
constând  în  creanţe  de  natură  fiscală  datorate  bugetului  local  de  către
contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Huedin.
Această  prevedere  se  aplică  şi  pentru  majorările  de  întârziere  aferente
obligaţiilor fiscale  principale cu termene  de plată cuprinse între data de 1
octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv. 
Aceaşi  prevedere  se  aplică  şi  pentru  majorările  de  întârziere  aferente
obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie
2015, inclusiv, stinse până la această dată.
Au fost instituite unele măsuri de acordare a unei facilităţi fiscale prin care
se  urmăreşte  stimularea  achitării  voluntare  de  către  contribuabili  a
obligaţiilor de plată restante la bugetul local (acestea sunt cuprinse în anexa
la hotărâre).
Procedura de acordare a facilităţilor fiscale  se aplică de la data adoptării
hotărârii şi până la data de 31.III.2016.

Nr. 153/27.XI.2015 A fost adoptat Programul manifestărilor culturale şi sportive, organizate cu
ocazia Zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României, astfel:
Vineri, 27.XI.2015:
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- ora: 12.00 - „Unirea la români” - prezentare de slide-uri în Sala Mică de la
Casa de Cultură Huedin
Duminică, 29.XI.2015:
- ora: 9.00 - Cupa „1 Decembrie” - Tenis de Masă, Ediţia a XX-a în Sala de
Sport  de  la  Liceul  Tehnologic  „Vlădeasa”  Huedin  (locaţia  din  Piaţa
Republicii, Nr. 39-42)
Marţi, 1.XII.2015
- ora: 11.00 - Slujbă religioasă şi depuneri de coroane de flori la Troiţa din
centrul oraşului Huedin.
- ora: 16.00 - Program artistic în Sala Mare de la Casa de Cultură Huedin.

Nr. 154/27.XI.2015 S-a aprobat scoaterea la concurs a unui post de îngrijitoare de curăţenie din
cadrul  Secţiei  de  Obstretică  şi  Ginecologie,  poziţia  nr.  76  din  Statul  de
Funcţii al Spitalului Orăşenesc Huedin.
S-a  aprobat  scoaterea  la  concurs  a  unui  post  de  telefonist  din  cadrul
posturilor  comune,  poziţia  nr.  232  din  Statul  de  Funcţii  al  Spitalului
Orăşenesc Huedin.
A fost aprobată transformarea postului de medic specialist în specialitatea
medicină de urgenţă, în medic specialist în specialitatea medicină de familie
şi  scoaterea  acestuia  la  concurs,  poziţia  nr.  148 din  Statul  de  Funcţii  al
Spitalului Orăşenesc Huedin.

Nr. 155/27.XI.2015 S-a  aprobat  publicarea  pentru  consultare  pe  site-ul  propriu,  în  vederea
formulării  eventualelor  amendamente  de  completare  sau  modificare  a
Regulamentului  de  Eliberare  a  Acordului  de  Funcţionare,  referitor  la
desfăşurarea  activităţilor  comerciale  cu  referire  la  produsele  alimentare,
nealimentare şi la serviciile de piaţă, inclusiv la cele de alimentaţie publică,
prevăzute  în  Anexa  1  la  Ordonanţa  Guvernului  Nr.  99/2000  privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (sunt cuprinse în anexa la
hotărâre).

Nr. 156/27.XI.2015 Au  fost  modificate  Organigrama  şi  Statul  de  Funcţii  al  Aparatului  de
Specialitate  al Primarului  Oraşului  Huedin prin cuprinderea unui post de
asistent  medical  şcolar la poziţia  nr.  5 din Statul  de Funcţii  cu privire la
Cabinetul medical şcolar.

Nr. 157/27.XI.2015 S-a aprobat modificarea Anexei 1 la H.C.L. Nr. 28/27.II.2015 cu privire la
Criteriile  de punctaj  (criterii  de  eligibilitate,  selecţie  şi  repartiţie)  pentru
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ de stat
şi repartizarea acestora în regim de închiriere (modificările sunt anexate la
hotărâre).

Nr. 158/27.XI.2015 S-a aprobat angajarea cu contracte de prestări servicii, a unui număr de 6
muncitori  ecologişti,  pe  perioadă  determinată,  respectiv  1.I.2016-
31.XII.2016, în vederea realizării programului de ecologizare pe anul 2016 şi
a lucrărilor care vor fi executate de către aceştia.
S-a stabilit ca plata cheltuielilor de personal aferentă celor 6 posturi să se
facă din Bugetul de Venituri Proprii  şi Subvenţii  din anul 2016, la nivelul
salariului minim pe economie.

Nr. 159/27.XI.2015 A fost modificat art. 1 din H.C.L. Nr. 136/30.X.2015, respectiv introducerea
valorii  de  43.165.533,58  lei,  reprezentând  cuantumul  elementelor  de
infrastructură de utilităţi apă-canal,  aprobate spre concesionare către S.C.
Compania  de  Apă  „Someş”  S.A.,  prin  H.C.L.  Nr.  136/30.X.2015
(modificarea apare în anexa la hotărâre).

Nr. 160/4.XII.2015 S-au  aprobat  tarifele  pentru  colectarea,  transportul  şi  depozitarea
deşeurilor menajer, de către S.C. „Crişul” Huedin S.A., începând cu data de
4.XII.2015, astfel:
- tariful  de salubrizare  la  un  cuantum de 9,42  lei/persoană/lună,  inclusiv
TVA la persoane fizice
-  tariful  de salubrizare  la  un  cuantum  de  85,42  lei/mc  + TVA la  agenţi
economici.
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Nr. 161/4.XII.2015 A fost  desemnat  domnul  Nistor  Spiru  ca  şef  al  Serviciului  Voluntar  de
Urgenţă al oraşului Huedin acesta fiind şi responsabil cu Protecţia civilă în
cadrul Primăriei Oraşului Huedin.
A fost aprobată Structura organizatorică a Serviciului Voluntar de Urgenţă
al oraşului Huedin (aceasta este anexată hotărârii).
S-a aprobat Situaţia stocului de materiale şi mijloace de apărare împotriva
inundaţiilor,  gheţurilor  şi  combaterea poluărilor  accidentale  (situaţia  este
anexată hotărârii).
A fost  aprobat  Regulamentul  de Organizare  şi  Funcţionare  a Serviciului
Voluntar de Urgenţă al oraşului Huedin (aceasta este anexată hotărârii).

Nr. 162/16.XII.2015 S-a aprobat  rectificarea  Bugetului  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al  Spitalului
Orăşenesc Huedin pe anul  2015 precum şi Bugetul  de Venituri  Proprii  şi
Subvenţii Consolidat pe anul 2015 (acestea sunt anexate hotărârii).

Nr. 163/16.XII.2015 A fost rectificat Bugetul Local al oraşului Huedin pe anul 2015 cu suma de
284,14 mii lei pentru Capitolul „Învăţământ / Cheltuieli de personal”.

Nr. 164/16.XII.2015 S-a  modificat  şi  completat  anexa  la  H.C.L.  Nr.  129/30.X.2015  privind
aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale
şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 2016.

Nr. 165/16.XII.2015 S-a  modificat  H.C.L.  nr.  21/30.I.2015  cu  privire  la  aprobarea
Regulamentului  de Organizare  şi  Funcţionare  a Garajelor  construite  din
fondurile cetăţenilor, pe domeniul public sau privat al oraşului Huedin.

Nr. 166/16.XII.2015 S-a  modificat  H.C.L.  nr.  20/30.I.2015  cu  privire  la  aprobarea
Regulamentului  de Organizare  şi  Funcţionare  a Parcărilor  amenajate  pe
domeniul public sau privat al oraşului Huedin.

Nr. 167/16.XII.2015 A fost  aprobat  Programul  manifestărilor  culturale,  organizate  cu  ocazia
sărbătorilor de iarnă din anul 2015, astfel:
Miercuri, 16.XII.2015:
- ora: 16.30 - „Noi umblăm să colindăm” ... la autorităţile locale Primăria şi
Consiliul Local Huedin
- ora: 17.30 - Aprinderea luminilor ce împodobesc oraşul Huedin
Vineri, 25.XII.2015:
-  ora:  12.30  -  Reuniune  corală  la  care  participă  corurile  bisericilor  din
Huedin
Joi, 31.XII.2015:
- ora: 23.30 - Procesiunea trecerii anului 2015 pe traseul Primăria Huedin -
Casa Tineretului Huedin
- ora: 24.00 - Artificii.

Nr. 168/16.XII.2015 A fost avizată favorabil Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ care vor
funcţiona la nivelul oraşului Huedin în anul şcolar 2016-2017, 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
9. Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Huedin.

Nr. 169/16.XII.2015 S-a aprobat alocarea sumelor necesare plăţii  normei de hrană în cuantum
de 25 lei/zi lucrătoare, pentru poliţiştii locali  din cadrul Serviciului Poliţiei
Locale Huedin, pentru anul 2016.

24



Nr. 170/16.XII.2015 A fost revocată H.C.L. Nr. 29/2007 prin care a fost aprobat Regulamentul de
eliberare a autorizaţiei,  respectiv  a orarului  de funcţionare pentru agenţii
economici pe raza oraşului Huedin.
A  fost  aprobat  Regulamentul  de  Eliberare  a  Acordului  de  Funcţionare,
referitor  la  desfăşurarea  activităţilor  comerciale  cu referire  la  produsele
alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţă, inclusiv cele de alimentaţie
publică, prevăzute în anexa 1 la Ordnanţa Guvernului Nr. 99/2000 privind
comercializarea  produselor  şi  serviciilor  de  piaţă  (prevăzute  în  anexa  la
hotărâre).
A fost  mandatat  Primarul  oraşului  Huedin  să numească prin dispoziţie  o
comisie  de  specialitate  care  va  analiza  documentele  înregistrate  de  către
agenţii  economici/comercianţi  şi va lua  decizii  în ceeace priveşte emiterea
acordului de funcţionare.

Nr. 171/16.XII.2015 S-a modificat  H.C.L. Nr. 158/27.XI.2015 astfel  că au fost suplimentate  cu
încă  3  posturi  cele  6  posturi  de  muncitori  ecologişti,  pe  perioadă
determinată,  respectiv  1.I.2016-31.XII.2016,  în  vederea  realizării
programului de ecologizare pe anul 2016 şi a lucrărilor care vor fi executate
de către aceştia.
S-a  stabilit  ca  plata  cheltuielilor  de  personal  aferentă  celor  3  posturi
suplimentate să se facă din Bugetul de Venituri Proprii şi Subvenţii din anul
2016, la nivelul salariului minim pe economie.

Nr. 172/16.XII.2015 A fost prelungit  termenul  de valabilitate  al Planului Urbanistic General al
Oraşului Huedin, până la aprobarea noului Plan Urbanistic General, dar nu
mai târziu de 30.XII.2018.

Nr. 173/16.XII.2015 A fost  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  de  la  1.I.2016  până  la  31.XII.2016,  în  vederea  colectării  de
îmbrăcăminte,  încălţăminte  şi  alte  produse  refolosibile  de  la  populaţie,
pentru a fi distribuite apoi persoanelor nevoiaşe (parteneriatul este anexat
hotărârii).

    Data,   

10.III.2016                                                                                       

                                                                                                  Consilier local,

                                                                                          Prof. Horea-Dorin Matiş
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