
 

 

Anexa 
 
STATUTUL ORAŞULUI HUEDIN 
 
 ORAŞUL HUEDIN - este constituit ca ,,persoană juridică de drept public“ - datorită 
faptului că deține un patrimoniu propriu și o capacitate juridică deplină, putând intra în raporturi 
juridice cu alte autorități sau instituții publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de 
natura acestora, precum și cu persoane fizice, în condițiile legii. 
 Huedinul şi zona din jur au fost locuite încă din antichitate, iar prima aşezare identificată 
este cea de la nord-vest de Huedin - Bolic, pe dealul numit „Cetatea de pământ” fiind cea mai mare 
fortificaţie din întreaga zonă, datând din perioada hallstattiană (1200-850 î.Chr.). Teritoriul 
administrativ de astăzi al Huedinului a fost integrat în provincia romană Dacia aflându-se la doar 12 
km de castrul roman Rescului (Bologa) unde s-a ridicat în evul mediu (sec. XIII-XIV) şi o cetate 
fapt care susţine importanţa strategică a acestei zone. 

Huedinul este atestat arheologic încă din anul 1241-1242 când biserica din centrul oraşului a 
fost incendiată de mongoli însă atestarea documentară datează din anul 1332 în contextul determi-
nat de strângerea dijmelor papale în Arhidiaconatul de Călata de către Iacob de Berengariu şi Ray-
mund de Bonofato. Aceşti prelaţi originari din Franţa au fost împuterniciţi de Papa Ioan al XXII-lea 
(1316-1334) să se ocupe de  „socotelile papale” identificând pe „Marcu preotul din satul Huedin a 
plătit paisprezece groşi, drept dijme pentru anul întâi” (1332) şi „De asemenea Ştefan preotul din 
satul Huedin capelan al parohului Marcu, a plătit doi groşi”. Pentru prima dată localitatea este astfel 
atestată sub forma villa Hunad şi Hunok în anul 1332 pe atunci fiind un sat iar în timpul răscoalei 
de la 1437, este amintit cu termenul de oppidum Hwnyad (târg), iar ca „oraş de câmpie” 
(mezőváros) - adică localitate înconjurată cu ziduri de apărare - apare pentru prima oară în secolul al 
XV-lea. După  intrarea acestuia în mare parte în posesia familiei Bánffy, apare în forma Banffy 
Hwnyadya şi Banffyhunyada astăzi denumirea maghiară a localităţii Huedin fiind Bánffyhunyad. 
 
 ÎNTINDEREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV 
 
 Suprafața totală este de 6122,09 hectare, din care 644,72 hectare intravilan, iar propus prin 
P.U.G nou 891,93 hectare, restul terenului este trecut în extravilanul orașului. 
 
 DELIMITAREA TERITORIALĂ 
 
 Orașul Huedin este situat la 50 km de Cluj-Napoca, reşedinţa județului Cluj, de care este 
legat prin Drumul Național 1 (E 60), ce-și urmează apoi traseul spre Aleșd (61 km), respectiv Zalău 
(60 km). Din oraș se desprinde o ramificație: Drumul Național DN 1 în direcția orașului Câmpeni, 
judeţul Alba (76 km). 
 

AUTORITĂŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 
 
Autoritatea administraţiei publice locale este Consiliul Local, ca autoritate deliberativă, şi Primăria, 
ca autoritate executivă. Constituţia României, prin articolul 121, stabileşte rolul consiliilor locale 
precum şi cel al primăriilor în organizarea şi funcţionarea statului de drept, fiind definite ca 
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autorităţi ale administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe şi 
care îşi desfăşoară activitatea în vederea rezolvării treburilor publice de la nivel local. 
Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al 
primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria orașului, 
care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele 
curente ale colectivităţii locale. Primăria orasului Huedin are sediul în str. Horea, nr. 1. 
Consiliul Local reprezintă autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, compusă din 
consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru un mandat cu durata de 4 ani. În 
temeiul dispoziţiilor Legii administraţiei publice locale Nr. 215/2001, având în vedere numărul de 
locuitori ai localităţii, în Consiliul Local al orașului Huedin au fost aleşi 15 consilieri. 
Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale 
sau centrale. 
Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome 
de interes local; 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a orașului; 
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat a orașului; 
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 
Primarul reprezintă autoritatea executivă, mandatată să soluţioneze şi să gestioneze treburile 

publice ale unităţii administrativ-teritoriale. Durata mandatului său este de 4 ani. 
La nivel local, primarul este garantul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei precum şi a punerii în aplicare a legilor, decretelor 
Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local. 
Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu 
caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlaţi conducători ai autărităţilor administraţiei publice 
centrale, ale prefectului şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 
c) atribuţii referitoare la bugetul local; 
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 
e) alte atribuţii stabilite prin lege. 
Astfel, primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară, asigură 

funcţionarea serviciilor publice locale de profil, exercită atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor, referendumului şi a recensământului. 

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu 
persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. 
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PATRIMONIUL ORAŞULUI HUEDIN 
 

 Potrivit Legii Nr. 215/2001 a administratiei publice locale patrimoniul unităţii administrativ-
teritoriale este alcatuit din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea 
privată ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 

Domeniul public al Orasului Huedin cuprinde: 
- străzi, poduri, podeţe, pieţe publice, târguri şi oboare publice, stadion şi zone de agrement; 
- sisteme de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă şi de canalizare;  
- cimitirele orăşeneşti, statuile şi monumentele (dacă nu sunt declarate de interes naţional); 
- locuintele sociale; 
- terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes local; 
- adăposturi de protecţie civilă. 
Domeniul privat al Orașului Huedin este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea orașului şi 

care nu fac parte din domeniul public.  
Consiliul local este acela care hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat 

de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie conce-
sionate ori închiriate. 

Vânzarea, concesionarea sau închirierea se vor face prin licitaţie publică, organizată în 
condiţiile legii. Consiliul local poate da în folosintă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi 
imobile, proprietate publică şi privată locală, dupa caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care 
desfăşoară activităţi de binefacere sau utilitate publică ori serviciilor publice. 

Bunurile care aparţin unităţii administrativ-teritoriale vor fi supuse inventarierii anuale, în 
termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale. 

Inventarul bunurilor oraşului Huedin este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local şi se 
actualizează periodic. 

Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, prin no-
te explicative anexate la inventar. 

Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile; ele nu pot fi 
înstrăinate ci doar date în administrare, concesionate sau închiriate în conditiile legii; nu pot fi 
supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale; nu pot fi dobândite de către 
alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credinţă asupra bunurilor mobile. 

Bunurile din domeniul public pot fi date în administrare regiilor autonome, a altor instituţii 
publice de interes naţional, local sau judeţean. Darea în administrare se realizează prin hotărâre de 
Consiliu local. 

Închirierea bunurilor proprietate publică se aprobă prin hotărâre a Consiliului local, iar 
contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit 
specificului acestuia. Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică şi 
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juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. 
Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în 
condiţiile legii. Sumele încasate din închirierea sau concesionarea bunurilor proprietate publică 
constituie venituri la bugetul local.  

DOMENIUL PUBLIC AL ORAŞULUI HUEDIN 
 

Domeniul public al Oraşului Huedin este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) 
din Constituţie, din cele stabilite în anexa Legii Nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz 
sau de interes public şi sunt dobandite prin modurile prevăzute de lege : 

a) pe cale naturală; 
b) prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii; 
c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică; 
d) prin acte de donaţie sau legate acceptate de consiliul local, dacă bunul în cauză intră în 

domeniul public; 
e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în 

domeniul public al acesteia, pentru cauza de utilitate publică; 
f) prin alte moduri prevăzute de lege. 
Domeniul public constând în terenuri, clădiri şi alte mijloace fixe ale unităţilor de 

învăţământ, ale unităţilor sanitare, ale bazelor sportive, clădiri monumente istorice, locuinţe sociale, 
parcări, care pot fi date în administrare. 
 Administrarea domeniului public 
 Patrimoniul imobiliar este format din: 

- bunuri imobile (construcţii şi terenuri) care potrivit legii fac parte din domeniul public al 
oraşului Huedin sau al Statului Român şi sunt în administrarea instituţiei; 

- bunuri imobile (construcţii şi terenuri) care potrivit legii fac parte din domeniul public al 
oraşului Huedin sau al Statului Român, după cum urmează: 

- locuinţe cu statut de: 
- locuinţe fond de stat 
- locuinţe de intervenţie 
- locuinţe de necesitate 
- locuinţe fond local 
- alte locuinţe 

- spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; 
- clădirile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 
- clădirile unităţilor sanitare; 
- Stadionul Oraşului; 
- Sala de Sport; 
- alte bunuri realizate prin investiţii de interes public local aprobate conform legii; 
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- alte bunuri imobiliare transmise în administrare prin Hotărâri ale Consiliului Local al 
oraşului Huedin cum ar fi Casa de Cultură, Casa Tineretului, Cimitirul oraşului, Hala 
Agroalimentară şi Policlicinica. 
 

DOMENIUL PRIVAT AL ORAŞULUI HUEDIN 
 
Domeniul privat al oraşului Huedin este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea oraşului şi 

care nu fac parte din domeniul public conform Legii Nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia. 
 

COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
 
Situat de-a lungul istoriei la contactul dintre două lumi, într-un punct important de trecere 

dinspre Occident spre Orient, oraşul Huedin a menţinut relaţii de diverse facturi cu statele ambelor 
lumi iar în contemporaneitate Huedinul şi-a asumat aceste legături privilegiate prin semnarea 
următoarelor documente:  

Acorduri de cooperare, colaborare, înfrăţire şi parteneriat:  
Nr 
crt. 

Tipul 
relaţiei 
(cooperare, 
colaborare, 
înfrăţire, 
parteneriat) 

Nr. şi data 
actului 
încheiat 
(unde este 
cazul) 

Denumirea 
partenerului 
extern 

Obiectivele pe 
scurt ale 
relaţiei de 
cooperare, 
colaborare, 
înfrăţire, 
parteneriat 

Descrierea succintă a 
principalelor acţiuni 
derulate până în 
prezent în cadrul 
relaţiei de cooperare, 
colaborare, înfrăţire, 
parteneriat 

Acţiuni 
preconizate 
a se derula 
în viitor 

1. Relaţii de 
prietenie 

H.C.L. Nr. 
33 / 1993 

Localitatea 
Manthelan - 
Franţa 

Relaţii de 
colaborare ale 
comunităţilor 
locale 

Vizite anuale Continuarea 
relaţiilor de 
prietenie şi 
colaborare 

2. Relaţii de 
cooperare 

1999 Oraşul  
Enying - 
Ungaria 

Relaţii  de 
înfrăţire 

Relaţii de cooperare în 
scopul intensificării 
schimburilor de 
experienţă în domenii 
de activitate, întărire 
relaţii economice, 
sociale şi culturale 

Continuarea 
relaţiilor de 
cooperare 

3. Legături de 
cooperare şi 
înfrăţire 

H.C.L. Nr. 
76 / 2007 

Localitatea  
Cassino De 
Pecchi – 
regiunea  
Milano - 
Italia 

Legături de 
cooperare şi 
înfrăţire 

Legături de cooperare 
şi înfrăţire în domenii 
de interes reciproc 

Continuarea 
legăturilor 
de 
cooperare 

4. Relaţii de H.C.L. Nr. Orasul Relaţii  de Relaţii de cooperare în Continuarea 
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cooperare 8 / 2007 Leżajsk -
Polonia 

cooperare scopul intensificării  
schimburilor de 
experienţă în domenii 
de activitate, întărire a 
relaţiilor economice, 
sociale şi culturale 

relaţiilor de 
cooperare 

5. Relaţii de 
înfrăţire 

H.C.L. Nr. 
8 / 2008 

Oraşul 
Leányfalu - 
Ungaria 

Relaţii  de 
cooperare 

Relaţii de cooperare în 
scopul intensificării 
schimburilor de 
experienţă în domenii 
de activitate, întărire 
relaţii economice, 
sociale şi culturale 

Continuarea 
relaţiilor de 
cooperare 

6. Relaţii de 
înfrăţire 

H.C.L. Nr. 
71 / 2012 

Oraşul  
Jerash - 
Iordania 

Înţelegere de 
colabrare şi 
înfrăţire 

Relaţii de cooperare în 
scopul intensificării 
schimburilor de 
experienţă  

Cooperare 

7. Întelegere 
de 
colaborare 

H.C.L. Nr. 
142 / 2012 

Oraşul  
Derecske - 
Ungaria 

Înţelegere de 
colaborare 

Promovare de proiecte 
şi programe de 
investiţii care să 
asigure integrarea în 
procesul de dezvoltare 
regională 

Continuarea 
înţelegerii 
de 
colaborare 

8. Înţelegere 
de 
colaborare 

H.C.L. Nr. 
139 / 2013 

Localitatea 
Tépe - 
Ungaria 

Înţelegere de 
colaborare 

Promovare de proiecte 
şi programe de 
investiţii  

Colaborare 

  
 
Oraşul Huedin face parte din Asociaţia Oraşelor din România (A.O.A.), care are următoarele 

obiective: 
 - participarea activă la îmbunătaţirea cadrului legislativ în conformitate cu Constiţutia 
României şi Carta Europeană a Autonomiei Locale; 
 - consolidarea poziţiei Asociaţiei Oraşelor din România ca partener de dialog cu Guvernul şi 
Parlamentul României pentru menţinerea intereselor autorităţii locale; 
 - organizarea de activităţi proprii pentru formarea şi perfecţionarea profesională a aleşilor 
locali, a funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din administraţia publică locală; 
 - promovarea formelor de colaborare şi întrajutorare reciprocă între membrii Asociaţiei; 
 - crearea de corpuri de specialişti pentru rezolvarea problemelor specifice administraţiei 
publice locale; 
 - încurajarea participării societăţii civile la soluţionarea problemelor administraţiei publice 
locale; 
 - organizarea de bănci de date şi informaţii în domeniul administraţiei publice locale; 
 Oraşul Huedin face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. 
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 OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ 
 

   Conform O.M.S. (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), sănătatea este definită ca o stare de 
bine fizică, psihică, socială şi nu numai absenţa bolii sau a infirmităţii. 

Conceptul de sănătate este echilibrul şi armonia tuturor posibilităţilor persoanelor umane: 
biologice, psihologice şi sociale. Acest echilibru constă pe de o parte în satisfacerea nevoilor 
fundamentale ale omului (nevoi afective, nutriţionale, sanitare, educative şi sociale), iar pe de altă 
parte, într-o adaptare care să nu pună probleme între om şi mediu. Sănătatea implică o deplină 
dezvoltare a potenţialului uman în condiţiile unei economii adecvate şi prospere, a unui mediu 
viabil şi într-o comunitate amabilă. 

   Apare astfel conceptul de sănătate comunitară ca model al relaţiei dintre comunitate şi 
sănătatea  indivizilor. 

   Se poate vorbi astfel de o sănătate comunitară când membrii unei colectivităţi geografice şi 
sociale, conştienţi de apartenenţa lor la acelaşi grup sau colectivitate, reflectează în comun asupra 
stării lor de sănătate, exprimând nevoile prioritare de sănătate şi participând activ la satisfacerea lor. 

Infrastructura furnizorilor de servicii medicale din orasul Huedin este complexă, asistenţa 
medicală fiind asigurată în toate domeniile de asistenţă: 

 
DOMENII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ 
 

Spitalul Orăşenesc Huedin dispune de 165 paturi având ca Secții de specialitate: medicină 
internă, chirurgie generală, obstretică-ginecologie şi pediatrie, iar ca şi Compartimente: neurologie, 
cardiologie, ortopedie-traumatologie, neonatologie, A.T.I. cu unitate de transfuzie sanguină, 
psihiatrie acuţi, psihiatrie cronici. Mai detine bloc operator, farmacie, laborator clinic, dispensar 
T.B.C., cabinet diabet zaharat, planificare familială, recuperare medicină fizică şi balnologie, 
ambulator integrat cu cabinete în specialitatile: medicină internă, oftalmologie, O.R.L., obstretică-
ginecologie, dermato-venorologie, pediatrie, cardiologie, neurologie, chirurgie generală, ortopedie-
traumatologie, psihiatrie, endocrinologie, psihologie. De asemenea, mai deţine: bloc alimentar, 
spălatorie, serviciu adminstrativ, camera de gardă, compartiment de profectură, ecografie, laborator 
de radiologie şi imagistică medicală. Medicina de familie este deservită de 5 cabinete, iar medicina 
dentară tot de 5 cabinete. 

  În baza O.U.G. Nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii si 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătătii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, 
Spitalul Orăşenesc Huedin, Policlinica precum şi cabinetele medicale şcolare au fost preluate în 
subordinea Consiliului Local Huedin prin Administraţia Social Comunitară Huedin. 
 

TITLURI ONORIFICE 
 
Titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Huedin” reprezintă cea mai înaltă distincţie 

acordată de către Consiliul Local al Oraşului Huedin în baza unui Regulament (Regulamentul 
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al oraşului Huedin aprobat prin H.C.L. Nr. 
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84/26.VI.2009). 
Categoriile de personalitaţi îndreptăţite la primirea Titlului sunt atât persoanele în viaţă cât şi 

cele trecute în nefiinţă, acestora din urmă acordându-li-se titlul de cetăţean post-mortem. 
Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de personalităţi care se 

găsesc în una din situaţiile următoare: 
a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care şi-au pus amprenta asupra 

dezvoltării oraşului Huedin şi a imaginii acestuia; 
  b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele oraşului 

Huedin, în ţară şi străinătate; 
  c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de 

grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în oraşul Huedin; 
  d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare, etc.) au produs 

o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor oraşului Huedin. 
  Au fost declaraţi cetăţeni de onoare ai Huedinului: Hanspeter Adank (1998), Adrian 

Brönnimman (1998), Paul Indrault (2000), Nicolae Şteiu (2005), Vasas Samoilă (2005) - post-
mortem, Hajdú Zoltán (2006), Alexandru Jurcan (2008), Ioan Perţe (2008), Éger Enikő Noémi 
(2011), Ioan Remulus Toadere (2010) - post-mortem şi Dorel Puşcaş (2014). 
 

CONSULTAREA CETĂŢENILOR 
 

Cetăţenii oraşului au dreptul de a participa la viaţa politică, economică, socială şi cultural-
sportivă. Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa oraşului sunt exercitate în mod democratic 
prin următoarele instrumente: 

- referendum local; 
- adunare populară; 
- petiţii; 
- iniţiative; 
- audienţe; 
- consultări. 

În afara referendumului local sau a adunărilor cetăţeneşti, în statut se pot prevedea şi alte 
forme de consultare directă a cetăţenilor, potrivit unor eventuale tradiţii locale şi se va descrie 
modul de organizare şi desfăşurare a acestora.  

Cetăţenii oraşului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul 
rural, şi pe cartiere sau străzi, în mediul urban. Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se 
fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. 
Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, datei şi a 
locului unde urmează să se desfăşoare aceasta. Adunarea cetăţenească este valabil constituită în 
prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.  

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le va 
supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de 
realizare şi de finanţare, dacă este cazul. Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţa 
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publică prin grija secretarului. 

ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE 
 
Fără organizaţii civile active şi sensibile la problemele publice, nu putem vorbi despre o 

comunitate puternică sau despre o democraţie veritabilă. Organizaţiile civile din Huedin desfăşoară 
o activitate utilă contribuind la întărirea comunităţii locale, la accentuarea activităţii creatoare a 
cetăţenilor oraşului. 

În decursul ultimelor două decenii sectorul civil s-a dezvoltat mult, fiind foarte variat şi 
diferenţiat. Tipurile de organizaţii din Huedin sunt: asociații şi fundații. 

Ele activează în domeniul: social, cultural, ecologic, de apărare a drepturilor, de reprezentare a 
intereselor diferitelor categorii sociale etc. 
 

CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC 
 

Huedinul este situat în nord-vestul ţării, fiind integrat, din punct de vedere spaţial, Depresiu-
nii Huedin, care face parte din Depresiunea Transilvaniei. Administrativ, oraşul se află în partea 
vestică a judeţului Cluj, la confluenţa Domoşului cu Crişul Repede. 

Localitatea componentă, Bicălatu, este situată în nord-estul Huedinului, la aproximativ 3 km 
distanţă faţă de acesta. 

Poziţia matematică ne indică faptul că teritoriul administrativ al oraşului Huedin este cuprins 
între paralele de 46º50’ şi 46º55’ latitudine nordică, respectiv meridianele de 22º52’ şi 23º07’ longi-
tudine estică. 
 

SUPRAFAŢA ŞI VECINII: 
 
Cu o suprafaţă de 61,24 km2 , oraşul Huedin are următorii vecini: 
- în est şi nord-est: comuna Almaşu (satele: Sfăraş, Jebucu) 
- în nord şi nord-vest: comuna Fildu (satele: Tetişu, Fildu de Mijloc, Fildu de Sus) 
- în vest: comuna Poieni (satele: Hodişu, Morlaca) 
- în sud: comuna Sâncraiu (satele: Brăişoru, Sâncraiu, Domoşu) 
- în sud-est: comuna Izvoru Crişului (satele: Nearşova, Şaula). 

 
RELIEFUL: 
 
Depresiunea Huedin face parte din unitatea marginală a bazinului Transilvaniei, respectiv 

dealurile şi depresiunile submontane din partea nord-vestică. Prin poziţia sa geografică şi elemente-
le de specificitate ale cadrului natural, este o depresiune tipic submontană. Ea este mărginită astfel: 
 - la nord şi nord-est: Depresiunea Almaş-Agrij, 
 - la nord-vest: Munţii Meseş, 
 - la vest şi sud-vest: Munţii Vlădeasa, 
 - în sud şi sud-est: Munţii Gilău, 
 - în est: Podişul Păniceni. 
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Depresiunea Huedin constituie, ca aspect general, o treaptă relativ înaltă şi netedă. Altitudi-
nile sunt cuprinse de la 550 m, în partea nordică (care constituie partea cea mai joasă a depresiunii), 
la peste 800 m, la contactul cu rama montană. 

Oraşul Huedin este situat în nordul Depresiunii Huedin, Bazinetul Huedinului, la poalele 
unui masiv cu origini vulcanice, respectiv Munţii Vlădeasa. Localitatea componentă, Bicălatu, este 
amplasată într-o zonă cu relief deluros, într-o butonieră numită popular şi „căldare”. 
 

LOCALITATEA COMPONENTĂ BICĂLATU 
 

Satul Bicălatu face parte din categoria localităţilor rurale cu o bază economică limitată, 
care nu va avea cel putin în viitorul imediat previzibil, o importantă creştere de ordin econo-
mic şi demografic. Efectele sociale ale îmbătrânirii populaţiei şi a exodului tinerilor spre alte 
localităţi (în special oraşul Huedin) sunt dintre cele mai nefericite, cu precădere în perspec-
tivă. 

Localitatea este situată la nord-est de oraşul Huedin la aproximativ 3 km distanţă, re-
laţia carosabilă asigurându-se prin intermediul drumului comunal DC 134 . 

Funcţiile economice ale localităţii se rezumă la funcţia de cazare şi funcţia agricolă. 
Satul Bicălatu este situat într-o zonă cu relief deluros premontan, situl ocupat având 

aspectul unei „căldări“ cu versanţi ce se deschid înspre est. Zona de locuit este organizată 
într-un nucleu compact, regimul de înălţime al construcţiilor fiind într-un procent covărşitor 
numai pe parter; fondul construit existent este realizat din materiale durabile (piatră, 
cărămidă, lemn, ţiglă) prezintă un grad de uzură redus în pofida întreţinerii deficitare. Ritmul 
de edificare a noilor locuinţe este foarte scăzut. 

Reţeaua stradală însumează 2.850 ml, din care 1.350 ml aparţin străzii principale a sa-
tului Bicălatu, iar 1500 ml constituie circulaţii secundare. Drumul dintre Huedin şi Bicălatu 
precum şi drumul principal este asfaltat, iar îmbrăcămintea drumurilor secundare este din pia-
tră şi pământ bătătorit astfel că starea de viabilitate a acestora nu este corespunzatoare. 

 
CLIMA: 
 
Aflat în partea de nord-vest a ţării, oraşul Huedin are un climat cu caracter temperat-

continental, determinat de circulaţia generală a atmosferei dinspre vest. În timpul iernii predomină 
invaziile de aer de natură maritimă polară dinspre nord-vest, iar vara aerul cald dinspre sud-vest, 
datorat activităţii ciclonice nord-mediteraneene. Particularităţile topoclimatice locale sunt generate 
de: relief (prin altitudine, înclinare şi expoziţia versanţilor, grad de fragmentare), hidrografie, vege-
taţie (grad de acoperire şi tip de vegetaţie), soluri şi activitate antropică. 

Temperatura medie anuală are valori cuprinse între 7,5º C şi 8,5º C. Cele mai scăzute valori 
se înregistrează în lunile de iarnă, iar valorile maxime se înregistrează în lunile de vară. Elementul 
cel mai reprezentativ din punct de vedere termic pentru Depresiunea Huedin, este frecvenţa 
inversiunilor termice din anotimpul rece. Amplitudinea termică medie anuală este de 23,6º C.  

Data medie a primului îngheţ de toamnă este în jur de 15 octombrie (cel mai timpuriu în 
data de 2 şi cel mai târziu în 31 a lunii). Data medie a ultimului îngheţ, cel de primăvară este 21 
aprilie, dar au fost ani când la Huedin ultimul îngheţ s-a produs în 13 mai. Durata medie a zilelor cu 
îngheţ este aşadar de aproximativ 130-140 pe an. 
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 RESURSELE DE APĂ: 
 RÂURILE 
 

Reţeaua hidrografică care străbate teritoriul administrativ al Huedinului cuprinde râul Crişul 
Repede cu afluenţii săi şi pârâul Dorognea, un afluent al Almaşului. 

Crişul Repede izvorăşte de la altitudinea de 710 m dintr-o zonă deluroasă, de pe extremitatea 
estică a Depresiunii Huedin, din apropierea localităţii Izvoru Crişului. Acesta traversează oraşul 
Huedin pe direcţia est-vest, iar în cadrul intravilanului primeşte ca afluent de pe partea stângă pârâul 
Domoş, care îi dublează debitul. 

Partea de nord a extravilanului este străbătută de pârâul Dorognea care izvorăşte în apropie-
re de vârful Fârţa, fiind un afluent de dreapta al Almaşului. 

 
POTENŢIALUL BIOGEOGRAFIC: 
VEGETAŢIA: 
 
Vegetaţia este cea specifică zonei de dealuri, predomină elementele central europene. Vege-

taţia lemnoasă, prezentă exclusiv numai pe partea dreaptă a Crişului Repede, este reprezentată prin 
pădurile de foioase: gorunul (Quercus petraea), carpenul (Carpinus betulus), cerul (Quercus cer-
ris), fagul (Fagus silvatica). Pe lângă esenţele dominante, apar şi alte specii de arbori, între care: 
paltinul de câmp (Acer platanoides), jugastrul (Acer campestre), cireşul păsăresc (Cerasus avium), 
teiul pucios (Tilia cordata), la care se adaugă, în locurile mai umede, frasinul (Fraxinus excelsior). 
În categoria arbuştilor se remarcă: alunul (Corylus avellana), sângerul (Cornus sanguinea), lemnul 
câinesc (Ligustrum vulgarae), păducelul (Crataegus monogyna), măceşul comun (Rosa canina), 
porumbarul (Prunus spinosa). 

De-a lungul Crişului Repede şi a micilor săi afluenţi se întâlnesc petice de zăvoaie de esenţă 
moale, constituite în general, din: răchita albă (Salix alba), răchita comună (Salix fragilis), plopul 
alb (Populus alba) etc. În zonele cu exces de umiditate se dezvoltă o vegetaţie palustră, alcătuită din 
asociaţii de ierburi înalte-trestişuri, păpurişuri, rogozişuri şi o vegetaţie de pipirig. 
 

FAUNA: 
 
Nu se înregistrează abateri substanţiale de la trăsăturile generale ale faunei din pădurile de 

foioase şi de silvostepă antropogenă care este alcătuită din mamifere rozătoare ca şoarecele de câmp 
(Microtus arvalis), iepurele (Lepus europaeus), vulpea (Canis vulpes) ş.a. 

În pădurile de foioase din nordul oraşului mamiferele sunt reprezentate prin: căprioară (Ca-
preolus capreolus), vulpe (Canis vulpes), mistreţ (Sus scrofa), lup (Canis lupus), veveriţă (Sciurus 
vulgaris), viezure (Meles meles), care se află în număr redus în pădurile din nordul oraşului. Alte 
mamifere sunt prezente mai ales pe lângă gospodării: veveriţa (Sciurus vulgaris), dihorul (Mustela 
putorius), şoarecele de casă (Mus musculus), şobolanul (Rattus norvegicus), cârtiţa (Talpa euro-
paea), ariciul (Erinaceus europaeus), nevăstuica (Mustela nivalis). 

Lumea păsărilor este şi ea foarte variată: vrabia de casă (Passer domesticus), vrabie de câmp 
(Passer montanus), rândunica (Hirundo rustica), cucul (Cuculus canorus), porumbelul (Columba 
livia), turturica (Streptopelia turtur), cioara neagră (Corvus corax), mierla (Turdus merula), ciocâr-
lia (Alauda arvensis), sturzul (Sturnus vulgaris), barza (Ciconia ciconia), buha (Bubo bubo), pupăza 
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(Upupa epops), ciocănitoarea (Dendrocopos leucotus), fazanul (Phasianus colchicus), şorecarul 
comun (Buteo buteo), uliul porumbar (Accipiter gentilis). 

Speciile de amfibieni şi reptile se găsesc mai ales în locurile umede, ca de exemplu: broasca 
(Rana temporaria), brotăcelul (Hyla arborea), broasca râioasă (Bufo bufo), salamandra pătată (Sa-
lamandra salamandra), şarpele de apă (Natrix tesselata). 

Fauna acvatică este reprezentată numai prin clean (Leuciscus cephalus), porcuşor (Goblio 
Gobio), plătica (Abramis brama) şi mreană (Barbus barbus), iar dintre crustaceele acvatice este 
prezent racul (Astacus fluviatilis) 

 
EVOLUŢIA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A HUEDINULUI  
 
Iniţial Huedinul a fost un sat, care ulterior, datorită poziţiei sale la întretăierea drumurilor 

comerciale, a evoluat spre târg şi oraş. 
Huedinul a aparţinut de-a lungul timpului de mai multe unităţi administrative. La începutul 

Evului Mediu, în jurul anului anul 900, Huedinul şi teritoriul său erau incluse cel mai probabil în 
voievodatul lui Gelu, iar prin secolul al XI-lea în cel al lui Geula cel Tânăr.  

Într-o etapă următoare, Huedinul făcea parte din districtul Călatei, cândva în secolul al XIII-
lea aparţinând împreună cu tot bazinul Huedinului de comitatul Bihor, fiind domeniu regal. A urmat 
o perioadă când se pare că Huedinul şi o parte din satele din jurul său au făcut parte din comitatul 
Solnocul de Mijloc. În condiţiile creşterii autorităţii nobiliare, pe la mijlocul secolului al XIV-lea 
cetatea Bologa împreună cu domeniul său din care făcea parte şi Huedinul, a trecut la comitatul 
Cluj, intrând astfel sub autoritatea voievodului transilvan. Pentru scurt timp (1399-1412), cetatea 
Bologa împreună cu 18 sate printre care se afla şi Huedinul s-a aflat în posesia domnului Ţării 
Româneşti, Mircea cel Bătrân. 

Huedinul este atestat şi centru administrativ, dând numele zonei din împrejurimi, după cum 
reiese din relatarea lui Agostino Museo care, călătorind în vara anului 1534 prin Transilvania, a 
trecut şi prin „ţinutul care se numeşte Hugnad (Huedin)”. 
 În vremea dualismului austro-ungar de după 1867 Huedinul era inclus în comitatul Cluj (Ko-
lozs) fiind organizat ca plasă alături de plăşile Gilău, Urmeniş, Mociu, Cluj, Almaşu, Teaca şi Cluj 
(zona din jurul localităţii). 

După anul 1918 comunele rurale ale „noului” judeţ Cluj (fost Cojocna) erau repartizate în 12 
plăşi, Huedinul fiind centru de plasă şi aparţineau de el 20 de comune. Între cele 226 de comune 
rurale, Huedinul se plasa alături de Gilău şi Cojocna în rândul „comunelor fruntaşe” cu peste 3000 
de locuitori. Noua reformă administrativ-teritorială din anul 1929 a impus modificări şi în statutul 
Huedinului. Astfel, Huedinul devenea oraş şi era centrul plăşii omonine ce includea 57 de sate. 

Prin legea cu privire la noua împărţire administrativă din anul 1950, oraşul Huedin a fost 
„degradat” devenind comună (1 octombrie 1950), adăugându-i-se în schimb satul Bicălatu. 

Raionul Huedin era format din Huedin şi un număr de 42 de commune, iar în timpul acestei 
organizări administrative, Huedinul a redevenit oraş începând cu 1 ianuarie 1961, statut pe care şi l-
a păstrat până azi. 

Ultima reorganizare administrativă a avut loc în anul 1968 când România a fost reîmpărţită 
în judeţe, oraşul Huedin făcând parte din judeţul Cluj. 
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 POPULAŢIE ŞI EVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ 
 
 În urma recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011, populația oraşului Huedin 
era de 9.011 persoane, din care de etnie română: 5.346, maghiară: 2.603, rromă: 1.032, iar 28 de 
etnie nedeclarată. Conform aceluiaşi recensământ, din punct de vedere religios, era următoarea si-
tuaţie: 5.719 ortodocşi, 2.455 reformaţi, 421 pentiscostali, 133 romano-catolici, 73 greco-catolici, 
61 baptişti, 94 de altă religie, 19 fără religie şi 35 cu religie nedeclarată. 
 

ECONOMIA ORAȘULUI 

 Situaţia economică actuală 
Huedinul este cel mai mic oraş al judeţului Cluj, are în continuare o economie cu ca-

racter industrial-agrar. 
Oraşul Huedin a evoluat în timp ca o aşezare rurală care îndeplinea preponderent 

funcţiuni economico-sociale, respectiv agricole şi de cazare. Astfel, din punct de vedere al 
organizării spaţiului, localitatea s-a dezvoltat ca zonă de locuit cu terenuri agricole intercala-
te. 

Adăugarea funcţiunii de „târg“ dispus la răscruce de trasee comerciale. a generat im-
portanţa sa regională şi a contribuit la formarea primilor germeni urbani ai aşezării care nu a 
beneficiat niciodată de atributele unei cetăţi medievale. 

În decursul ultimelor două secole funcţia economică preponderent agricolă a fost com-
pletată cu activităţi meştesugăreşti şi a fost majorată prin amplasarea, neorganizată iniţial, a 
unor unităţi economice în cadrul zonei de locuit. 

Activităţile economice prioritare ale teritoriului administrativ Huedin se desfasoară pe 
următoarele categorii: 

- industriale, depozitare, meşteşuguri, servicii (în intravilan) 
- agrozootehnie (în special în extravilan, dar şi intravilan, aferent gospodăriiior proprii) 
- silvicultura (exclusiv în extravilan) 
Oraşul Huedin nu are o zonă destinată preponderent unităţilor industriale; intreprinde-

rile sunt amplasate dispersat în cadrul spaţiului urban existent şi în general spre periferia in-
travilanului cu posibilitatea facilă de a se extinde spre exterior. 

Unităţile existente nu funcţionează pe baza unor procese tehnologice nocive (în mare 
măsură) permiţând astfel vecinătatatea zonei de locuit. 

Dispunerea unităţilor industriale nu s-a realizat urmărindu-se anumite grupări pe speci-
fic de activitate economică, astfel existând intercalate intreprinderi cu profil alimentar, meca-
nic şi de depozitare. Intersecţia rectangulară a celor două axe de circulaţie a determinat patru 
sectoare ale spaţiului urban în care se pot nominaliza principalele unităţi economice (în spe-
cial industriale). În afara intravilanului se află, în trupuri izolate, unităţi economice cu profil 
agricol (Agromec, Agrocom). 

Avantajul oferit de apropierea localităţii de sursele de masă lemnoasă din Munţii 
Apuseni nu este fructificat corespunzător prin dezvoltarea producţiei de bunuri cu un înalt 
grad de prelucrare a acestei materii prime, care să asigure astfel o valorificare la randamente 
ridicate. 

 
 Resursele umane 

Potrivit ultimelor statistici, în Huedin sunt 2.653 de angajaţi, împărţiţi pe ramuri de ac-
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tivitate după cum urmează: 876 în industrie, 175 în construcţii, 393 în comerţ, 176 în trasn-
porturi şi poştă, 213 în învăţământ, 392 în sănătate şi asistenţă socială, 84 în administraţia pu-
blică, 70 în energie electrică, termică şi alimentarea cu apă, 45 în finanţe şi activităţi bancare. 

Important de menţionat este faptul că în localitate există forţă de muncă calificată în 
domeniul industrial, stabilă şi accesibilă din punct de vedere a nivelului de salarizare şi un 
liceu tehnologic care pregateşte lucrători în domeniul serviciilor. 

 
 Agricultura 

Din totalul fondului funciar, 63,5% îl reprezintă terenul agricol (3.887 ha) şi 20% tere-
nuri acoperite cu păduri şi vegetaţie forestieră (1.255 ha). 

O evoluţie probabilă în acest domeniu va include creşterea producţiei în sectorul zoo-
tehnic coroborată cu mărirea gradului de industrializare a produselor animaliere. 

Este de menţionat faptul că în zona oraşului nu activează producători de nutreţuri 
combinate şi concentrate furajere, element care poate reprezenta o piedică în dezvoltarea pro-
ducţiei zootehnice. 

Populaţia ocupată în agricultură este prezentă în continuare cu menţiunea că nu este 
inclusă în evoluţia forţei de muncă angrenată în activităţi agricole cu caracter privat. 

 
 Transporturi 

Amplasarea geografică face din oraşul Huedin un centru de intersecţie al traficului de 
tranzitare de pe magistrala Cluj-Napoca - Oradea cu principala cale de acces spre localităţile 
din Munţii Apuseni cuprinse între Munţii Gilăului, Munţii VIădeasa şi Munţii Bihorului. 

Oraşul Huedin are o structură stradală de străzi orăşeneşti cu o lungime totală de 33 
km din care 24 km modernizaţi, 9 km pietruiţi; starea de întreţinere a acestora este accepta-
bilă, în concordanţă cu situaţie existentă la nivel naţional în acest sector. Nu există linii de 
transport local în comun. 

Lungimea simplă a reţelei de distributie a apei potabile este de 40,71 km, iar cea a 
reţelei de canalizare de 25,53 km. Localitatea dispune de reţea de distributie a gazelor natura-
le, până la intrarea în oraş , urmând ca în viitorul apropiat să fie concesionat serviciul interior 
de distribuţie. 

Tranzitul tuturor trenurilor rapide şi accelerate de pe magistrala Bucureşti - Oradea 
asigură legătura cu orice zonă din ţară, staţia C.F.R. arondând o suprafaţă de 50 km. În ambe-
le sensuri de parcurs este singura staţie în care opresc trenurile rapide şi accelerate astfel că 
aceasta joacă un important rol de transbordare din curse de scurt parcurs în curse de lung par-
curs. 

 
 Turism 

În oraş există două unităţi de cazare, un hotel (închis de mai mulţi ani) şi o pensiune 
turistică urbană, ce asigură un numar total de 64 de locuri. Gradul de încărcare anuală este de 
29%. Dispune de restaurant şi bar de zi. În oraş există un număr mare de unităţi autorizate de 
alimentaţie publică cu orar de funcţionare diurnă sau non-stop.  

Ca obiectiv turistic de interes menţionăm Biserica Reformată de rit calvin, construcţie 
ce datează din secolul al XV-lea fiind reconstruită pe o fundaţia unei biserici mai vechi. 

Aşezarea geografică a oraşului Huedin, la intersecţia uneia dintre cele mai importante 
artere de circulaţie rutieră şi feroviară, respectiv magistrala Cluj-Napoca - Oradea, cu drumul 
de acces spre masivii muntoşi Vlădeasa şi Bihor, nu sunt în prezent fructificate la adevarata 
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lor valoare. Acest aspect se datorează atât lipsei unor elemente specifice de atracţie a turiştilor 
care tranzitează zona cât şi posibilităţilor reduse de staţionare ale autovehicolelor. Dezvolta-
rea unor astfel de soluţii care să se constituie în tradiţie, asemănător producţiei şi comerciali-
zării obiectelor de artizanat realizate în comunele Căpuşul Mare şi Izvorul Crişului, ar putea 
atrage forţă de muncă în paralel cu mediatizarea localităţii fără costuri de reclamă suplimenta-
re.  

 
 Infrastructura rutieră 

Schema stradală actuală a oraşului Huedin este fidelă structurii unei localităţi dezvolta-
te în jurul unei principale intersecţii de drumuri, ilustrând cu claritate traiectoriile perpendicu-
lare ale celor două trasee majore: traseul prioritar E-V (Cluj-Napoca - Oradea), respetiv tra-
seul N-S (Zalău - Beliş). 

Localizarea specifică: oraşul Huedin este situat pe ambele maluri ale râului Crişul Re-
pede, la intersecţia drumului european şi naţional E 60 (DN1) cu drumul judeţean DJ 108 şi 
cu drumul naţional DN 1. 

Pe latura nordică localitatea este traversată de calea ferată Cluj-Napoca - Oradea iar 
Gara C.F.R. este amplasată pe malul drept al cursului de apă Crişul Repede. 

Artera principală de tranzit rutier E 60 (DN 1) îşi va păstra pe mai departe rolul de axă 
majoră urbană, asigurând până la finalizarea autostrazii preconizate, legătura între marile 
oraşe Cluj-Napoca şi Oradea. Din această axă se ramifică toate celelalte trasee de străzi care 
formează în final o reţea mixtă. 

Transportul comun interurban nu există având în vedere distanţele reduse de parcurs 
între punctele extreme ale oraşului. 

 
 Infrastructura feroviară 

Gara oraşului este situată adiacent zonei centrale şi deserveşte călatori şi transporturi 
de marfă, precum şi tranzitul trenurilor accelerate şi personale pe magistralele Oradea - Cluj-
Napoca care asigură legatura cu orice zonă din ţară. 

Traficul de călători din oraş nu este deosebit de mare, dar i se adaugă şi călatorii din 
zona de influenţă, acoperită de transportul auto intercomunal. 

Traficul de marfă este compus din tranzitul regulat de marfă provenit de la intreprinde-
rile oraşului (materii prime şi produse finite sau semifinite) şi respectiv fluxul de aproviziona-
re obişnuit al oraşului. 

 
Spaţii verzi şi de agrement 
Este o componentă indispensabilă a unei aşezări urbane, iar în interiorul intravilanului 

oraşului Huedin se înregistrează următoarele categorii de spaţii verzi cu caracter public 
(subzone): 

 - scuaruri: 0,56 ha 
 - grădină orăşenească: 3,87 ha 
 - plantaţii în aliniament: 0,76 ha 
 - spaţii verzi situate în complexe de locuit: 0,48 ha 
Raportând suprafaţa totală rezultată (cca 5,7 ha) la populaţia oraşului revin 5,70 

mp/locuitor, indice inferior celui normat pentru un oraş cu o populaţie sub 10.000 de locuito-
ri. 

În afara acestor spaţii verzi în Huedin mai există cimitirul oraşului (cca 4,0 ha) şi o se-
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rie de grădini private aferente loturilor individuale cu plantaţii pomicole: suprafeţele cumulate 
pot suplini într-o oarecare măsură deficitul de spaţiu verde public existent. 

 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞI CULTURA  

 
Învăţământul 

Primele informaţii despre existenţa învâţământului la nivelul Huedinului le avem din 
anul 1667 când acesta se desfăşura pe lângă biserica reformată, iar din anul 1874 funcţio-
nează neîntrerupt ca învăţământ de stat în locaţia de pe strada Horea. 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ care funcţionează la nivelul oraşului Huedin 
ca instituţii cu personalitate juridică este formată din Liceul Teoretic „Octavian Goga“ 
Huedin, Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin (având ca structuri Şcoala Primară Bicălatu şi 
Şcoala Primară Cetatea Veche II), Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindeii Veseli“ (cu 
Grădiniţa cu Program Normal „Prichindeii Veseli“ - structura 1 şi Grădiniţa cu Program 
Normal „Prichindeii Veseli“ - structura 2), Clubul Copiilor Huedin (nn. din anul 2015 şi 
pierdut statutul de personalitate juridică devenind structură a Palatului Copiilor Cluj) şi Şcoa-
la Postliceală „Henri Coandă“ Huedin. 
 Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin asigură specializări în domeniul teoretic 
(matematică-informatică, uman şi ştiinţe), iar Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin asigură 
calificări profesionale în domeniul tehnologic (economic, alimentaţie publică, comerţ şi 
transporturi). În ambele şcoli de nivel liceal funcţionează clase cu limba de predare română şi 
rspectiv limba maghiară fiind un exemplu de multiculturalitate. În prezent în instituţiile de 
învăţământ din oraşul Huedin sunt cuprinşi 2.000 de elevi dintre care aproximativ 600 provin 
din comunele învecinate. 

 Cultura 
Deşi mic din punct de vedere al numărului populaţiei, Huedinul are o bogată activitate 

culturală.  
Ansamblul folcloric „Nepoţii Iancului“, condus de învăţătorul Ioan Bota, a fost înfiinţat 

în anul 1983 şi funcţionează în cadrul Clubului Copiilor Huedin, iar Formaţia de Dansuri po-
pulare „Suhanc“ activează în Huedin sub conducerea învăţătoarei Magdalena Kis. 

Huedinul este cunoscut în ţara şi peste hotare şi datorită trupei de teatru francofon „As-
sentiment“ (înfiinţată în anul 1998) a trupei „Miniassentiment“ şi a trupei „Amigong“ acestea 
fiind coordonate de profesorii Alexandru Jurcan şi Ioan Rus. 

Pe lângă Casa de Cultură Huedin funcţionează, începând cu anul 2003, ansamblul fol-
cloric „Cununa VIadesei“ coordonat de învăţătorul Nicolae Traica, iar din anul 2011, pe lângă 
Protopopiatul Ortodox Huedin, a luat fiinţă Grupul Vocal „Junii Vlădesei“ care valorifică fol-
clorul din zona Huedinului. 

Un loc de trăire spirituală pentru maghiarii din Huedin îl reprezintă Casa Memorială 
„Ravasz László“ de pe strada Avram Iancu, nr. 56, care serveşte desfăşurării diferitelor ac-
tivităţi culturale şi politice specifice minorităţii maghiare. 

Cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Huedin, dar şi din alte fonduri au fost pu-
blicate o serie de cărti de înaltă ţinută culturală având ca autori pe Nicolae Şteiu, Alexandru 
Jurcan, Rodica Potoceanu Matiş, Ioan Bălaş, Cristian-Claudiu Filip, Horea-Dorin Matiş, 
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Dinu Grigore Bălan, Ioan Bota, Gheorghe Sobec, Ştefan Bara, Ioan Perţe, Vasas Samoilă, 
Viorica Adriana Costin, Călin Ciprian Taloş, Fekete Károly, Ferencz Károly, Ioan Nistor, 
Sabin Demea şi Bianca Tămaş iar ca publicişti s-au remarcat Livia Elena Bâlc şi Dorel 
Puşcaş. 

În limba română au apărut de-a lungul timpului periodicele: „Sfătuitoriul. Foaia poporală a 
Despărţământului Hida-Huedin al Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului 
Român” (1911), „Huedinul. Cultural, economic şi social” (1925-1926), revista „Glasul Moţilor” 
(1926) aceasta reapărând în 1997, iar din 1998 şi-a schimbat numele în „Glasul” (din anul 2012 
„Glasul” apare în format electronic). 

La Huedin au apărut de-a lungul timpului şi reviste de limbă maghiară: „Bánffyhunyad” / 
„Huedinul” (1899), „Bánffyhunyad és vidéke” / „Huedinul şi zona” (1899-1900), „Kalotaszegi lap” 
/ „Ziarul Călatei” (1906-1909), „Bánffyhunyadi Hirlap” / „Ziarul de ştiri al Huedinului” (1909-
1910), „Kalotaszegi hirek” / „Ştirile zonei Călata” (1932-1933), şi „Kalotaszeg” / „Călata”. 

În ultimii ani Primăria şi Consiliul Local Huedin au susţinut apariţia suplimentului 
„Claviaturi“ în Revista „Tribuna“ din Cluj şi „Ziarul Popular“, în acesta din urmă fiind pu-
blicate hotărârile Consiliului Local Huedin. 

Un exemplu de multiculturalitate este oferit de manifestările prilejuite de Zilele Huedi-
nului „În Florar la Huedin“, care se ţin în fiecare an începand cu anul 1998 (excepţie făcând 
anul 2010) şi la care participă mii de oameni din Huedin şi din comunele învecinate. 

 
Concluzii 
Orașul trebuie să își asume un rol central în dezvoltarea microregiunii. Există aici un 

potențial istoric (de-a lungul timpului, indiferent de tipul organizării administrativ-teritoriale, 
Huedinul a jucat rol de centru pentru întreaga zonă) neutilizat la întreaga capacitate. 

Oraşul va întelege importanţa marketing-ului în dezvoltarea strategică. Dezvoltarea unui 
brand pentru oraş şi o politică online coerentă sunt esenţiale pentru viitor. Anumite elemente de 
marketing urban se pot realiza în prezent în mediul online cu investiţii minime dar cu un impact 
major (până la crearea unui punct de informare turistică, anumite informaţii pot fi oferite online de 
o manieră coerentă). 

Orașul va investi în calitatea vieții: pentru a fi un pol de atracție în microregiune și 
pentru a atrage turism intern și internațional, el trebuie să dezvolte indicatori specifici pozitivi 
- de la design urban la oportunități de petrecere a timpului liber (pot fi valorificate obiectivele 
din împrejurimi nu doar cele strict localizate în interiorul orașului. 

Strategia de Dezvoltare a oraşului Huedin pe perioada 2015-2020 are în vedere 
următoarea viziune:  

„Orașul Huedin va fi un centru administrativ, educațional, comercial, turistic și 
cultural pentru microregiune, va proiecta o funcţie de coordonare şi stimulare comunitară în 
zona Munţilor Apuseni, va oferi un mediu economic atractiv pentru investitorii naţionali şi 
internaţionali şi va dezvolta o administraţie locală eficientă, deschisă şi conectată la 
comunitate“.  

 
 


