Anexa la H.C.L nr. 3/30.01.2015

STATUTUL ORAȘULUI HUEDIN
Orașul este unitatea administrativ-teritorială de bază, alcătuită - de regulă - dintr-o singură
localitate, putând grupa în jurul său unul sau mai multe sate aparținătoare sau localități componente,
considerate părți integrante ale orașului care, însă, își păstrează caracterul preponderent rural. Satelor
aparținatoare li se aplică reglementarile legale în vigoare specifice mediului rural.
ORAȘUL 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 este atestat si centru administrativ, dand numele zonei din imprejurimi, dupa cum reiese
din relatarea lui Agostino Museo care, calatorind in vara anului 1534 prin Transilvania, a trecut si prin
"tinutul care se numeste Hugnad (Huedin)", si a innoptat intr-un sat situat intre tinutul Huedinului si Gilau.
Huedinul figura ca targ si era organizat ca si centru de cerc in cadrul circumscriptiei Cojocna (Cluj),
alaturi de cercurile Baciu, Gilau, Cojocna, Almasu si Rascruci.
Ultima reorganizare administrativa a avut loc in anul 1968 cand Romania a fost reimpartita in judete,
orasul Huedin facand parte din judetul Cluj.
Întinderea teritoriului administrativ
Suprafața totală este de 6122,09 hectare, din care 644,72, iar propus prin P.U.G nou 891,93 hectare,
iar restul terenului este trecut în extravilanul orașului.
Delimitarea teritorială
Orașul Huedin este situat la 50 km de Cluj Napoca, capitala 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 R în direcția orașului Cîmpeni, judetul Alba (76 km).
AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI 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 primarilor
în organizarea şi funcţionarea statului de drept, fiind definite ca 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 al orașului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 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.
PATRIMONIUL ORAȘULUI HUEDIN
Potrivit legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale patrimoniul unităţii administrativteritoriale 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, podete, piete publice, targuri 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 îsi desfăşoara activitatea instituţiile publice de interes local;
- adăposturi de protecţie civila;
Domeniul privat al Orașului Huedin este alcatuit din bunuri aflate în proprietatea orașului şi care
nu fac parte din domeniul public.

Consiliul local este acela care hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat de interes
local, sa fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori închiriate.
Vânzarea, concesionarea sau închirierea se vor face prin licitatie publica, organizata în conditiile legii.
Consiliul local poate da în folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile, proprietate
publica si privata locala, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitati de
binefacere sau utilitate publica ori serviciilor publice.
Bunurile care apartin unitatii administrativ-teritoriale vor fi supuse inventarierii anuale, în termen
de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale.
Inventarul bunurilor orasului Huedin este aprobat prin Hotararea Consiliului Local si se
actualizeaza periodic.
Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, prin note
explicative anexate la inventar.
Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile; ele nu pot fi
înstrainate ci doar date în administrare, concesionate sau închiriate în conditiile legii ; nu pot fi supuse
executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale; nu pot fi dobândite de catre alte persoane
prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna-credinta asupra bunurilor mobile.
Bunurile din domeniul public pot fi date în administrare regiilor autonome, a altor institutii publice
de interes national, local sau judetean. Darea în administrare se realizeaza prin hotarâre de Consiliu local.
Închirierea bunurilor proprietate publica se aproba prin hotarâre a Consiliului local, iar contractul de
închiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului
acestuia.
Contractul de închiriere se poate încheia, dupa caz, cu orice persoana fizica si juridica, româna sau
straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.
legii.

Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, în conditiile

Sumele încasate din închirierea sau concesionarea bunurilor proprietate publica constituie venituri
la bugetul local.

DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI HUEDIN
Domeniul public al Orasului Huedin este alcatuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din
Constitutie, 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 naturala;
b) prin achizitii publice efectuate în condiţiile legii;
c) prin expropriere pentru cauza de utilitate publică;
d) prin acte de donatie sau legate acceptate de consiliul local, dacă bunul în cauza intra 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 invatamint, ale
unităţilor sanitare, ale bazelor sportive, clădiri monumente istorice, locuinţe sociale, parcări, care pot fi
date in administrare.
Administrarea domeniului public
Patrimoniul imobiliar este format din:
- bunuri imobile (construcţii şi terenuri) care potrivit legii fac parte din domeniul public al orasului
Huedin sau al Statului Român şi sunt în administrarea institutiei;
- bunuri imobile (construcţii şi terenuri) care potrivit legii fac parte din domeniul public al orasului
Huedin sau al Statului Român, după cum urmează:
- locuinte cu statut de:
- locuinte fond de stat
- locuinte de intervenţie
- locuinte de necesitate
- locuinte fond local
- alte locuinte
- spatii cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă;
- clădirile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
- clădirile unităţilor sanitare;
- Stadionul Orasului;
- Sala de Sport;
- alte bunuri realizate prin investiţii de interes public local aprobate conform legii;
-alte bunuri imobiliare transmise în administrare prin Hotărâri ale Consiliului Local al orasului
Huedin, Casa de Cultura, Casa Tineretului, Cimitirul orasului, hala Agroalimentara, Policlicinica .
DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI HUEDIN
Domeniul privat al orasului Huedin este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea orasului 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 doua lumi, într-un punct important de trecere dinspre
Occident spre Orient, oraşul Huedin a mentinut relatii de diverse facturi cu statele ambelor lumi. În
contemporaneitate Huedinul şi-a asumat aceste Legături privilegiate prin semnarea următoarelor
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Orasul Huedin face parte din Asociatia oraselor din România, care are urmatoarele obiective:
-participarea activa la îmbunatatirea cadrului legislativ în conformitate cu Constitutia României
si Carta Europeana a Autonomiei Locale;
-consolidarea pozitiei Asociatiei Oraselor din România ca partener de dialog cu Guvernul si
Parlamentul României pentru mentinerea intereselor autoritatii locale;
-organizarea de activitati proprii pentru formarea si perfectionarea profesionala a alesilor locali, a
functionarilor publici si a altor categorii de personal din administratia publica locala;
-promovarea formelor de colaborare si întrajutorare reciproca între membrii Asociatiei;
-crearea de corpuri de specialisti pentru rezolvarea problemelor specifice administratiei publice
locale;
-încurajarea participarii societatii civile la solutionarea problemelor administratiei publice locale;
-organizarea de banci de date si informatii în domeniul administratiei publice locale;
Orașul Huedin face parte din Agentia de Dezvoltare Nord - Vest.

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ
Conform OMS (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 complexa,asistenta medicala
fiind asigurata in toate domeniile de asistenta :
–

DOMENII DE ASISTENTA MEDICALA

–

SPITALUL ORASENESC HUEDIN
165 paturi

Secții de specialitate:
- medicina interna, chirurgie generala, obstretica ginecologie, pediatrie;
Compartimente:

- nerologie, cardiologie, ortopedie – traumatologie, neonatologie, ATI cu unitate de transfuzie
sanguin, psihiatrie acuti, psihiatrie cronici. De asemenea mai detine bloc operator, farmacie, laborator
clinic, dispensar TBC, cabinet diabet zaharat, planificare familiară, recuperare medicina fizica si
balnologie, ambulator integrat cu cabinete in specialitatile: medicina interna, oftalmologie, ORL,
obstretica – ginecologie, dermator -venorologie, pediatrie, cardiologie, neurologie, chirurgie generală,
ortopedie- traumatologie, psihiatrie, endocrinologie, psihologie. De asemenea mai detine: bloc
alimentar, spalatorie, serviciu adminstrativ, camera de garda, compartiment de profectură, ecografie,
laborator de radiologie și imagistica medicala.
–

MEDICINA DE FAMILIE

5 cabinete

–

MEDICINA DENTARA

5 cabinete

În baza OUG nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii si competenţe
exercitate de Ministerul Sănătătii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, au fost preluate in
subordinea Consiliului Local Huedin prin Administratia Social Comunitara Huedin cabinetele medicale
scolare .
TITLURI ONORIFICE
Titlul de „Cetatean de onoare al orasului Huedin” reprezintă cea mai inalta distinctie acordata de
către Consiliul Local al Orasului Huedin.
Categorii de personalitati indreptatite la primirea Titlului
Sunt indreptatite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de personalitati care se găsesc

în una din situatiile următoare:
a) personalitati cu recunoastere naţională sau universala care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării
orasului Huedin şi a imaginii acestuia;
b) personalitati care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele orasului Huedin, în
ţara şi strainatate;
c) persoane care, prin acţiunile lor, au preintampinat producerea de evenimente deosebit de grave,
sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în orasului Huedin;
d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donatii, acţiuni umanitare, etc.), au produs o
îmbunătăţire simtitoare a condiţiilor de viaţa a locuitorilor orasului Huedin.
CONSULTAREA CETĂŢENILOR
Cetăţenii orasului au dreptul de a participa la viaţa politica, economică, socială şi cultural-sportiva.
Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa orasului sunt exercitate în mod democratic prin
următoarele instrumente:
– referendum local
– adunare populară
– petitii
– iniţiative
– audiente
– consultari
În afara referendumului local sau a adunarilor cetatenesti, în statut se pot prevedea si alte
forme de consultare directa a cetatenilor, potrivit unor eventuale traditii locale, si se va descrie
modul de organizare si desfasurare a acestora.
Cetatenii orasului pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate, în mediul rural, si
pe cartiere sau strazi, în mediul urban. ) Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre
primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor în functie.
Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a
locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.
Adunarea cetateneasca este valabil constituita în prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si
adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.
Propunerile se consemneaza într-un proces-verbal si se înainteaza primarului, care le va supune
dezbaterii consiliului local în prima sedinta, în vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de
finantare, daca este cazul.
Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.
Cetatenii orasului pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate, în mediul rural, si
pe cartiere sau strazi, în mediul urban. ) Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre
primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor în functie.
Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si a
locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.
Adunarea cetateneasca este valabil constituita în prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si
adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.
Propunerile se consemneaza într-un proces-verbal si se înainteaza primarului, care le va supune

dezbaterii consiliului local în prima sedinta, în vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de
finantare, daca este cazul.
Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.
ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE
Fără organizaţii civile active şi sensibile la problemele publice, nu putem vorbi despre o comunitate
puternica sau despre o democratie veritabila. Organizaţiile civile din Huedin desfăşoara o activitate utila
contribuind la intarirea comunităţii locale, la accentuarea activitatii creatoare a cetăţenilor orasului.
În decursul ultimelor doua decenii sectorul civil s-a dezvoltat mult, fiind foarte variat şi diferentiat.
Tipurile de organizaţii din Huedin sunt: asociații si fundații
Ele activeaza în domeniul: social, cultural, ecologic, de aparare a drepturilor, de reprezentare a
intereselor diferitelor categorii sociale etc.
Cadrul fizico-geografic
Huedinul este situat in nord-vestul tarii, fiind integrat din punct de vedere spatial Depresiunii
Huedinului, parte a depresiunii Transilvaniei.
Din punct de vedere administrativ, orasul este situat in partea vestica a judetului Cluj, la confluenta
Domosului cu Crisul Repede. Localitatea componenta, Bicalatu este situata in nord-estul Huedinului, la
aproximativ 3 km distanta fata de acesta.
Pozitia matematica ne indica faptul ca teritoriul administrativ al Huedinului este cuprins intre
paralelele 46050’ si 46055’ latitudine nordica si 22052’ si 23007’ longitudine estica.
Suprafata si vecinii:
Avand o suprafata de 61,24km, orasul Huedin se invecineaza cu:
– comuna Almasu (satele: Sfaras si Jebucu) - in nord si nord-est;
– comuna Fildu (satele Tetisu, Fildu de Mjloc si Fildu de Sus), in nord si nord vest
– comuna Poieni (satele Hodisu si Morlaca), in vest;
– comuna Sancraiu (satele Braisoru, Sancraiu si Domosu), in sud;
– comuna Izvorul Crisului (satele Nearsova si Saula), in sud-est.
Relieful:
Depresiunea face parte din unitatea marginala a bazinului Transilvaniei, respectiv dealurile si
depresiunile submontane din partea nord-vestica. Prin pozitia sa geografica si elementele de specificitate
ale cadrului natural, este o depresiune tipic submontana.
Ea este marginita astfel:
- la nord si nord est: Depresiunea Almas-Agrij;
- la nord vest: Muntii Meses;
- la vest si sud vest: Muntii Vladeasa;
- in sud si sud-est: Muntii Gilau;
- in est: Podisul Paniceni.
Depresiunea Huedinului constituie ca aspect general o treapta relativ inalta si neteda. Altitudinile
sunt cuprinse de la 550 m in partea nordica (care constituie partea cea mai joasa a depresiunii), la peste
800 m
Orasul Huedin este situat in nordul depresiunii, Bazinetul Huedinului, la poalele unui masiv cu
origini vulcanice, respectiv muntii Vladeasa. Localitatea componenta, Bicalatu, este amplasata intr-o zona
cu relief deluros, intr-o butoniera numita popular si caldare.
Localitatea componenta BICALATU

Satul Bicalat face parte din categoria localitatilor rurale cu o baza economica limitata, care nu va
avea cel putin In viitorul imediat previzibil, o importanta crestere de ordin economic si demografic.
Efectele sociale ale imbatranirii populatiei si a exodului tinerilor spre alte localitati (in special orasul
Huedin) sunt dintre cele mai nefericite, cu precadere in perspectiva.
Localitatea este situata la nord - est de orasul Huedin la cca. 3km distanta, relatia carosabila
asigurandu-se prin intermediul drumului comunal DC 134 .
Functiile economice ale localitatii se rezuma la functia de cazare si functia agricola.
Satul Bicalat este situat intr-o zona cu relief deluros premontan, situl ocupat avand aspectul
unei" caldari" cu versanti ce se deschid Inspre est. Zona de locuit este organizata intr-un nucleu
compact, regimul de Inaltime al constructiilor fiind intr-un procent covarsitor numai pe parter; fondul
construit existent realizat din materiale durabile (piatra, caramida, lemn, tigla) prezinta un grad de
uzura redus In pofida Intretinerii deficitare. Ritmul de edificare a noilor locuinte este foarte scazut.
Reteaua stradala insumeaza 2.850 ml, din care 1.350 ml apartin strazii principale a satului
Bicalat iar 1500 ml constituie circulatii secundare. Imbracamintea drumurilor este din piatra si pamant
batatorit; starea de viabilitate a acestora nu este corespunzatoare.
Clima:
Aflat in partea de nord-vest a tarii, orasul Huedin are un climat cu caracter temperat continental,
determinat de circulatia generala a atmosferei dinspre vest. In timpul iernii predomina invaziile de aer de
natura maritima polara dispre nord-vest, iar vara aerul cald dinspre sud-vest, datorat activitatii ciclonice
nord-mediteraneene.
Resursele de apa:
Raurile
Reteaua hidrografica care strabate teritoriul administrativ al Huedinului cuprinde raul Crisul
Repede cu afluentii sai si Paraul Dorogna, un afluent al Almasului.
Crisul Repede izvoraste de la altitudinea de 710m, dintr-o zona deluroasa, de pe extremitatea
vestica a Depresiunii Huedin, din apropierea localitatii Izvorul Crisului. Acesta traverseaza orasul Huedin
pe directia est-vest.
Potentialul biogeografic:
Vegetatia:
Vegetatia este cea specifica zonei de dealuri, predomina elementele central europene. Vegetatia
lemnoasa, prezenta exclusiv numai pe partea dreapta a Crisului Repede, este reprezentata prin padurile de
foioase: Gorunul (Quercus Petraea), Carpenul (Carpinus Betulus), Cerul (Quercus Cerris), Fagul (Fagus
Silvatica).
Pe langa esentele dominante apar si alte specii de arbori, intre care: Paltinul de Camp (Acer
Platanoides), Jugastrul (Acer Campestre), Ciresul Pasaresc (Cerasus Avium), Teiul Pucios (Tilia Cordata), la
care se adauga, in locurile mai umede, Frasinul (Fraxinus Excelsior).
Fauna:
In padurile de foioase din nordul orasului mamiferele sunt reprezentate prin: caprioara (Capreolus
Capreolus), vulpe (Canis Vulpes), mistret (Sus Scrofa), lup (Canis Lupus), veverita (Sciurus Vulgaris),
viezure (Meles Meles), care se afla in numar redus in padurile din nordul orasului. Alte mamifere sunt
prezente mai ales pe langa gospodarii: veverita (Sciurus Vulgaris), dihorul (Mustela Putorius), soarecele de
casa (Mus Musculus), sobolanul (Rattus Norvegicus), cartita (Talpa Europaea), ariciul (Erinaceus
Europaeus), nevastuica (Mustela Nivalis) etc.
Lumea pasarilor este si ea foarte variata: vrabia de casa (Passer Domesticus), vrabia de camp
(Passer Montanus), randunica (Hirundo Rustica), cucul (Cuculus Canorus), porumbelul (Columba Livia),
turturica (Streptopelia Turtur), cioara neagra (Corvus Corax), mierla (Turdus Merula), ciocarlia (Alauda
Arvensis), buha (Bubo Bubo), barza (Ciconia Ciconia), pupaza (Upupa Epops), ciocanitoarea (Dendrocopos
Leucotus), fazanul (Phasianus Colchicus), sorecarul comun (Buteo Buteo), uliul porumbar (Accipiter

Gentilis) etc.
Huedinul era un orasel de provincie cu o serie de institutii publice: pretura, primarie, judecatorie,
perceptorat, ocol silvic, unitati scolare (intre acestea se numarau scoala de teologie talmudica si o gradinita
pentru copii), detasament de politie, oficiu telefonic, posta, banci („Fantanele”, „Vladeasa”, „Banca Motilor”,
„Casa de Pastrare si Banca de Credit”, „Cooperativa de Credit”), „Serviciu incendial” (pompieri), unitati
sanitare umane (Spitalul de Stat, Serviciul sanitar) si veterinare, locasuri de cult (biserici: ortodoxa, grecocatolica, reformata, romano-catolica, baptista si o sinagoga), statie C.F.R.
Evolutia administrativ-teritoriala a Huedinului
Huedinul este atestat si centru administrativ, dand numele zonei din imprejurimi, dupa cum reiese
din relatarea lui Agostino Museo care, calatorind in vara anului 1534 prin Transilvania, a trecut si prin
"tinutul care se numeste Hugnad (Huedin)", si a innoptat intr-un sat situat intre tinutul Huedinului si Gilau.
Huedinul figura ca targ si era organizat ca si centru de cerc in cadrul circumscriptiei Cojocna (Cluj),
alaturi de cercurile Baciu, Gilau, Cojocna, Almasu si Rascruci.
Ultima reorganizare administrativa a avut loc in anul 1968 cand Romania a fost reimpartita in judete,
orasul Huedin facand parte din judetul Cluj.
Populatie si evolutia demografica
In urma recensamântului populatiei din anul 2011, populația orasului Huedin era de 9011
persoane, din care de etnie română : 5346, maghiară: 2603, rromă: 1032, etnie nedeclarată: 28.
In urma recensamantului populatiei si locuintelor din anul 2011, din punct de vedere religios eta
următoarea: - de religie ertotoxă - 5719 persoane, reformata 2455 persoane, greco catolica 73, romano
catolica 133 persoane, pentiscostală 421 persoane, batista 61 persoane, alta religie 94 persoane, fără
religie 19 persoane, cu religie nedeclarată 35 persoane.
ECONOMICA ORAȘULUI
Situatia economica actuala
Huedinul, este cel mai mic oras al judetului Cluj, are in continuare o economie cu caracter
industrial-agrar.
Orasul Huedin a evoluat in timp ca o asezare rurala care indeplinea preponderent functiuni
economico-sociale, respectiv agricola si de cazare. Astfel din punct de vedere al organizarii spatiului
localitatea s-a dezvoltat ca zona de locuit cu terenuri agricole intercalate.
Adaugarea functiunii de "targ" dispus la rascruce de trasee comerciale. a generat importanta sa
regionala si a contribuit la formarea primilor germeni urbani ai asezarii care nu a beneficiat niciodata
de atributele unei cetati medievale.
In decursul ultimelor doua secole functia economica preponderent agricola a fost completata cu
activitati mestesugaresti si a fost majorata prin amplasarea, neorganizata initial, a unor unitati
economice In cadrul zonei de locuit.
Activitatile economice prioritare ale teritoriului administrativ Huedin se desfasoara pe
urmatoarele categorii:
- industriale, depozitare, mestesuguri, servicii ( in intravilan)
- agrozootehnie ( in special in extravilan dar si intravilan, aferent gospodariiior proprii)
- silvicultura ( exclusiv in extravilan )
Orasul Huedin nu are o zona destinata preponderent unitatilor industriale; intreprinderile sunt
amplasate dispersat in cadrul spatiului urban existent si In general spre periferia intravilanului cu
posibilitatea facila de a- se extinde spre exterior.
Unitatile existente nu functioneaza pe baza unor procese tehnologice nocive ( in mare masura)

permitand astfel vecinatatatea zonei de locuit.
Dispunerea unitatilor industriale nu s-a realizat urmarindu-se anumite grupari pe specific de
activitate economica, astfel existand intercalate intreprinderi cu profil alimentar, mecanic si de
depozitare. Intersectia rectangulara a celor doua axe de circulatie a determinat pentru sectoare ale
spatiului urban In care se pot nominaliza principalele unitati economice (in special industriale). In afara
intravilanului se afla In trupuri izolate unitati economice cu profil agricol ( Agromec, Agrocom).
Avantajul oferit de apropierea localitatii de sursele de masa lemnoasa din Muntii Apuseni nu
este fructificat corespunzator prin dezvoltarea productiei de bunuri cu un inalt grad de prelucrare a
acestei materii prime, care sa asigure astfel o valorificare la randamente ridicate.
Resursele umane
Potrivit unor statistici, in Huedin sunt 2653 de angajati, impartiti pe ramuri de activitate dupa
cum urmeaza: 876 in industrie, 175 in constructii, 393 in comert, 176 in trasnporturi si posta, 213 in
invatamant, 392 in sanatate si asistenta sociala, 84 in administratia publica, 70 in energie electrica,
termica si alimentarea cu apa, 45 in finante si activitati bancare.
Important de mentionat este faptul ca in localitate exista forta de munca calificata in domeniul
industrial, stabila si accesibila din punct de vedere a nivelului de salarizare.
Agricultura
Din totalul fondului funciar, 63,5% iI reprezinta terenul agricol (3887 ha) si 20% terenuri
acoperite cu paduri si vegetatie forestiera (1255 ha).
O evolutie probabila in acest domeniu va include cresterea productie in sectorul zootehnic
coroborata cu marirea gradului de industrializare a produselor animaliere.
Este de mentionat faptul ca in zona orasului nu activeaza producatori de nutreturi combinate si
concentrate furajere, element care poate reprezenta o piedica in dezvoltarea productiei zootehnice.
Populatia ocupata in agricultura este prezentata in continuare cu mentiunea ca nu este inclusa
evolutia fortei de munca angrenata in activitati agricole cu caracter privat.
Transporturi
Amplasarea geografica face din orasul Huedin un centru de intersectie al traficului de tranzitare
de pe magistrala Cluj-Oradea cu principala cale de acces sper localitatile din Muntii Apuseni cuprinse
intre Mtii. Gilaului, Mtii. VIadeasa si Mtii. Bihorului.
Orasul Huedin are o structura stradala de strazi orasanesti cu o lungime totala de 33 km din care
24 km modernizati, 9 km pietruit; starea de intretinere a acestora este acceptabila, in concordanta cu
situatie existenta la nivel national in acest sector. Nu exista linii de transport local in comun.
Lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile este de 40,71km, iar cea a retelei de
canalizare de 25,53 km. Localitatea dispune de retea de distributie a gazelor naturale, pana la intrarea
in oras , urmand ca in viitorul apropiat sa fie concesionat sserviciul interior de distributie.
Tranzitul tuturor trenurilor rapide si accelerate de pe magistrala Bucuresti-Oradea asigura
legatura cu orice zona din tara, statia C.F.R. arondand o suprafata de 50 km. In ambele sensuri de
parcurs este singura statie in care opresc trenurile rapide si accelerate si astfel joaca rol de
transbordare din curse de scurt parcurs in curse de lung parcurs.
Turism
In oras exista 2 unitati de cazare, un hotel si o pensiune turistica urbana, ce asigura un numar

total de 64 de locuri. Gradul de incarcare anual este de 29% . Dispune de restaurant si bar de zi. In oras
exista un numar mare de unitati autorizate de alimentatie publica cu orar de functionare diurn sau non
stop.
Ca obiectiv turistic de interes mentionam Biserica Reformata, constructie din secolul al XV-lea.
Calitatile asezarii geoografice ale orasului Huedin, la intersectia uneia dintre cele mai importante
artere de circulatie rutiere si feroviare, respectiv magistrala Cluj-Napoca - Oradea, cu drumul de acces
spre masivii muntosi Vladeasa si Bihorului, nu sunt in prezent fructificate la adevarata lor valoare. Acest
lucru se datoreaza atat lipsei unor elemente specifice de atractie a turistilor care tranziteaza zona cat si
posibilitatilor reduse de stationare ale autovehicolelor. Dezvoltarea unor astfel de solutii care sa se
constituie in traditie, asemanator productiei si comercializarii obiectelor de artizanat realizate in
comunele Capusul Mare si Izvorul Grisului, ar putea atrage forta de munca in paralel cu mediatizarea
localitatii fara costuri de reclama suplimentare. Echiparea edilitara
Infrastructura rutiera
Schema stradala actuala a orasului Huedin este fidela structurii unei localitati dezvoltate in jurul
unei principale intersectii de drumuri, ilustrand cu claritate traiectoriile perpendiculare ale celor doua
trasee majore: traseul prioritar E-V ( Cluj - Oradea ), respettiv traseul N-S (Zalau - Belis).
Localizarea specifica: orasul Huedin este situat pe ambele maluri ale raului Crisul Repede,la
intersectia drumului european si national E60(DN1) cu drumul judetean DJ 108 si cu drumul national
DN 1
Pe latura nordica localitatea este traversata de calea ferata normala principala Cluj-Oradea. Gara
CFR este amplasata pe malul drept al cursului de apa;
Artera principala de tranzit rutier E60 (DN1 ) isi va pastra pe mai departe rolul de axa majora
urbana, asigurand pana la finalizarea autostrazii preconizate, legatura Intre marile orase Cluj si Oradea.
Din aceasta axa se ramifica toate celelalte trasee de strazi care formeaza In final o retea mixta.
Transportul comun interurban nu exista avand in vedere distantele reduse de parcurs intre
punctele extreme ale orasului.
Infrastructura feroviara
Gara orasului este situata adiacent zonei centrale si deserveste calatori si transporturi de marfa,
precum si tranzitul trenurilor acceleratesi personale pe magistralele Oradea - Cluj care asigura legatura
cu orice zona din tara.
Traficul de calatori din oras nu este deosebit de mare, dar i se adauga si calatorii din zona de
influenta, acoperita de transportul auto intercomunal.
Traficul de marfa este compus din tranzitul regulat de marfa provenit de la intreprinderile
orasului ( materii prime si produse finite sau semifinite) si respectiv fluxul de aprovizionare obisnuit al
orasului. Spatii verzi si de agrement
Este o componenta indispensabila a unei asezari urbane; in interiorul intravilanului orasului
Huedin se inregistreaza urmatoarele categorii de spatii verzi cu caracter public (subzone):
- scuaruri
0,56 ha
- gradina oraseneasca
3,87 ha
- plantatii in aliniament
0,76 ha
- spatii verzi situate in complexe de locuit 0,48 ha
Raportand suprafata totala rezultata (cca 5,7 ha) la populatia orasului. revin 5,70 mp/locuitor,
indice inferior celui normat pentru un oras cu o populatie sub 10 mii locuitori.
In afara acestor spatii verzi in Huedin mai exista cimitirul orasului (cca 4,0 ha) si o serie de
gradini private aferente loturilor individuale cu plantatii pomicole: suprafetele cumulate pot suplini

intr-o oarecare masura deficitul de spatiu verde public existent.
Invatamantul si cultura
Invatamantul
Alaturi de Liceul Teoretic,,0. Goga", unitate reprezentativa pentru intreaga zona, mai
functioneaza in orasul nostru si alte trei unitati cu personalitate juridica: Grupul Scolar (la 8
septembrie 2006 a fost inaugurata o noua cladire), Clubul Copiilor si Gradinita Huedin.
Cultura
Desi mic din punct de vedere al numarului populatiei, Huedinul are o bogata activitate
culturala.
In fiecare vara de cativa ani incoace, cu sprijinul Primariei si a Consiliului Local Huedin, se
desfasoara Festivalul International de Folclor "Paunul de Aur" la care participa ansambluri si artisti
din Huedin, din tara si de peste hotare. Acesta reprezinta pentru huedineni un moment de intoarcere
la folclorul autentic, la ceea ce este durabil, la traire spirituala, intr-o perioada cand noncultura este
promovata prea mult.
Huedinul este cunoscut in tara si peste hotare si datorita trupei de teatru francofon
"Assentiment".
S-a constituit si un fel de pepiniera a trupei mari - trupa "Mini-As sentiment" , in anul 1998.
Intaia premiera a fost "Contes Merveilleux".
Ansamblul folcloric "Nepotii Iancului", condus de invatatorul Ioan Bata, a fost infiintat in anul
1983 si functioneaza in cadrul Clubului Copiilor Huedin.
Pe langa Casa de Cultura Huedin functioneaza, incepand cu anul 2003, ansamblul folcloric
"Cununa VIadesei".
Un loc de traire spirituala pentru maghiarii din Huedin il reprezinta Casa memoriala "Ravasz
Laszlo" de pe strada Avram Iancu nr. 56, care serveste desfasurarii diferitelor activitati culturale si
politice specifice minoritatii maghiare.
Un exemplu de multiculturalitate este oferit de manifestarile prilejuite de Zilele Huedinului "In
Florar la Huedin", care se tin in fiecare an.
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.

Orașul va intelege importanța marketing-ului în dezvoltarea strategică. Dezvoltarea unui brand
pentru oraș si o politică online coerentă sunt esențiale pentru viitor. Anumite elemente de marketing
urban se pot realiza în prezent în mediul online cu investiții minime dar cu un impact major (până la
crearea unui punct de informare turistică, anumite informații 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). Toate acestea trebuie integrate cu strategia de
marketing urban menționată anterior.

