
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 

H O T Ă R Â R E 

        

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de 26.10.2018. 

 Având în vedere referatul de specialitate nr.9013/22.10.2018 întocmit de compartimentul de 

urbanism, din care rezultă necesitatea însuşirii de către consiliul local a variantei finale a proiectului de 

stemă a orașului Huedin. 

 Văzând procesul verbal nr. 8116/18.09.2018 din care rezultă că s-a îndeplinit procedura dezbaterii 

şi consultării cetăţenilor privind afişarea proiectului de stemă la sediul consiliului local, afişare care a avut 

loc în ziua de 18.09.2018. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9014/22.10.2018 înaintat de primar și avizat de 

comisia de administrație publică, muncă și protecție sociala la ședința din data de 22.10.2018.  

 Ţinând cont de prevederile art. 1, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind stabilirea 

metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor 

şi de prevederile art.10 din Legea nr.102/ 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului. 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1) şi 

art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările la zi. 

             H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1. Se aprobă însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a orașului Huedin, judeţul Cluj, 

conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

          Art.2. Se aprobă explicația heraldică a culorilor și simbolurilor conform anexei nr. 2 la prezenta 

hotărare.  

       Art.3. Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Huedin, se 

va transmite Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul Consiliului Judeţean 

Cluj. 

 Art. 4.  La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 

56/29.05.2006, având acelaşi obiect de reglementare. 

 

 

Nr.160/26.10.2018     Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:  15 
                   Votat pentru   15 

 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Ec. Vălean Alexandru                         Cozea Dan 


