Primar dr. Mircea Moroșan

PLATFORMA POLITICĂ
Am realizat împreună multe lucruri în ultimii ani, dar mai sunt și altele ce trebuie realizate,
pentru ca orașul nostru să devină un model de bună practică la nivel regional și național, în
România.
În 2020 am reușit, cu eforturi mari, să depășim o barieră extraordinar de dificilă pentru
dezvoltarea orașului nostru – existența unei infrastructuri competitive pentru a atrage
investitori de talie medie și mare, respectiv aducerea gazului. Cu sprijinului domnului primar
Emil Boc, a Europarlamentarului Daniel Buda, a Președintelui Consiliului Județean Alin Tișe și
a colegilor PNL de la Guvern și de la Bruxelles am reușit! ACUM vom trece într-o nouă etapă
de dezvoltare a orașului nostru, care, până acum, a funcționat doar parțial, din potențial. Ne vom
strădui să fim o comunitate modernă, unde să ne simțim bine acasă, să ne creștem copiii, să avem
acces la oportunități și să trăim frumos, sănătos, cu locuri de muncă bine plătite.
Pentru a realiza dezideratul prezentat mai sus, propunerea primarului în funcție, Dr. Mircea
Moroșan, pentru perioada 2020-2024 grupată în 7 părți este fondată pe următorul principiu:
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continuăm lucrurile bine făcute și gândim spre viitor .
Infrastructură
● Finalizarea lucrărilor în derulare la rețeaua de distribuție a gazului și branșarea
persoanelor fizice și juridice (estimare finalizare an 2021).
● Finalizarea lucrărilor în derulare (etapa I finalizată) la rețeaua de distribuție apă canal
(estimare finalizare an 2021).
● Modernizarea străzilor și a trotuarelor ce nu au putut fi finalizate până la finele anului
2020 (în mod continuu).
● Readucerea la standard a tuturor străzilor/trotuarelor modernizate anterior anului 2020 și
afectate de introducerea gazului sau a instalațiilor de apă canal (estimare finalizare an
2022).
● Finalizarea proiectului inițiat alături de Consiliul Județean Cluj pentru construirea unui
parc industrial în Huedin (doar ACUM posibil – acces gaz, estimare finalizare an 2023)
● Construirea în parteneriat cu autoritățile locale vecine a unei piste de biciclete pe traseul
Huedin – Sâncraiu – Călățele.

Administrație

Liniile de finanțare pentru toate domeniile vor viza atât fondurile bugetului local, cât și cele guvernamentale și
regionale. Cu toate acestea, accentul va fi pus pe accesarea de FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE!
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● Implementarea proiectelor europene deja câștigate și accesarea de noi proiecte pe axa
permisă – URBAN, fără condiționarea de 10.000 locuitori, conform legislației naționale
aplicabile (în mod continuu).
● Dezvoltarea capacității administrative a primăriei și digitalizarea serviciilor de interes, în
sprijinul cetățeanului. Printre proiectele vizate se numără (1) posibilitatea programării
online a serviciilor specifice evidenței populației, (2) promovarea platformei online de
sesizări, (3) dezvoltarea unui sistem de tip CRM pentru a eficientiza activitatea
angajaților primăriei, (4) implementarea unui modul de verificare stadiu dosar, pentru ca
fiecare cetățean să cunoască persoana responsabilă de rezolvarea unei cereri și stadiul
acesteia.
● Dezvoltarea unui sistem de internship în cadrul Primăriei pentru ca tinerii interesați sa
poata observa modul în care funcționează administrația publică locală (în mod continuu).
● Finalizarea și implementarea planului de regenerare urbană - un instrument de planificare
urbană integrată, supus dezbaterii publice (estimare depunere dosar an 2021)
● Proiectul de regenerare urbană include investiții în (1) reabilitarea clădirilor deteriorate,
(2) extindere și creare de noi spații verzi, (3) eficientizarea energetică a clădirilor deținute
de administrația publică.
Mobilitate
● Finalizarea și implementarea planului de mobilitate urbană aflat în dezbatere publică
(finalizare depunere proiect an 2021 și finalizare implementare an 2024)
● Proiectul de mobilitate urbană include investiții în (1) transport în comun cu autobuze
electrice, (2) piste de biciclete în mediu urban, (3) extinderea spațiului pietonal (4)
amenajarea străzii B.N. Antal cu zone de relaxare, spații comerciale & terase, (5) sistem
de bike-sharing.
Economie & fiscal
● Dezvoltare proiect de incluziune socială a categoriilor defavorizate și implicit de
recalificare și calificare profesională a populației Huedinului și a zonei înconjurătoare în
contextul dezvoltării activității economice (estimare depunere dosar an 2021).
● Reluarea negocierilor (2 întâlniri în cursul anului 2020) cu firma KNAUF pentru
începerea investiției de 50 mil. euro în construcția unei fabrici la momentul introducerii
gazului în Huedin (estimare finalizare an 2021).
● Introducerea de facilități fiscale pentru IMM-urile ce păstrează și creează locuri de muncă
pentru locuitorii orașului Huedin (în mod continuu).
● Vânzarea spațiilor din clădirea vechii Policlinici pentru specialiștii care lucrează în
domeniul medical (în mod continuu).
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● Introducerea unui sistem de bugetare participativă prin care inițiativele cetățenilor se
transformă în realitate – membrii comunității se implică direct în formularea deciziilor
privind prioritățile de cheltuire a banilor din bugetul local (estimare finalizare an 2022)
Comunitate, Cultură & Educație
● Implementarea proiectului european câștigat pentru dotarea Ambulatoriului de
Specialitate a Spitalului Orășenesc Huedin cu aparatură (estimare finalizare an 2022).
● Dezvoltarea unui centru de inovare civică pentru participarea activă a cetățenilor
Huedinului cu idei fezabile și testabile de dezvoltare a orașului într-un mediu instituțional
(în mod continuu).
● Modernizarea spațiilor de joacă pentru copii și repararea celor existente sub rezerva
garanțiilor oferite de executanți (în mod continuu).
● Consultarea publică a cetățenilor pentru a identifica tipul de activități culturale ce se
doresc a fi desfășurate și pot fi desfășurate în incinta Casei de Cultură (muzică, teatru,
cursuri dans modern & popular).
● Susținerea financiară a cantinei sociale și dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura cele
necesare (în mod continuu).
● Pregătirea în continuare a entităților școlare pentru a răspunde provocărilor educației
digitale (online) și a celei hibride în contextul pandemiei și modernizarea bazei materiale
(în mod continuu).
Mediu
● Implementarea proiectul de reabilitare energetică a clădirii vechi a Spitalului Orășenesc
Huedin (estimare finalizare an 2022).
● Implementare proiect de reabilitarea energetică a clădirilor proprietate publică și a
blocurilor de locuințe (estimare finalizare depunere proiecte an 2021).
● Implementarea unui proiect de conștiență civică în parteneriat cu Biserica și Școala în
care în mod instituțional, voluntari, copii și părinți pot contribui la acțiuni punctuale de
curățenie, plantare arbori, întreținere spațiu verde și flori (estimare an 2022).
Covid 19
● Depunere proiect de dotare a Spitalului Orășenesc Huedin cu aparatură și echipamente
necesare diagnosticării pacienților suspecți de COVID 19 (estimare termen depunere
2020).
● Informarea prin intermediul platformelor de comunicare la distanță a cetățenilor, vizavi
de situația existentă, numărul de infectări și măsurilor luate (în mod continuu).
● Continuarea măsurilor de dezinfecție în funcție de evoluția pandemiei în localitate (la
nevoie).

