
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

          H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea desemnarea unui tutore, care să  ducă  la îndeplinire în numele și pentru

Consiliul local Huedin Sentința Civilă nr.272/2019 a Judecătoriei Huedin

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

 Având în vedere Sentința Civilă nr.272/2019 a Judecătoriei Huedin, prin care se dispune punerea
sub interdicție judecătorească  a pârâtului Dani Iosif,născut la data de 05.02.1957,având CNP
1570205125174,cu domiciliul în orașul Huedin,str.Băii,nr.6,jud.Cluj, si raportat la dispoziția Instanței de a
numi în calitate de tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicție judecătorească  (numitul Dani Iosif)
Consiliul Lopcal Huedin,cu sediul în Huedin,str.Horea,nr.1,jud.Cluj.

Tinand seama de  referatul nr. 4039/17.04.2019 înaintat de insp. Potra Mihaela din cadrul

Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul prin care propune numirea unui tutore pentru

aceasta persoana,  în numele și pentru Consiliul local Huedin cf. celor dispuse prin Sentința Civilă

nr.272/2019 a Judecătoriei Huedin.

Avand ]n vedere proiectul de hotarare nr. 4086/18.04.2019  înaintat de primar și avizat de comisia

de administratie publica, de munca si protectie sociala la ședinta din data de 18.04.2019.

      Luând în considerare prevederile art.14 din H.G.nr.268/2007-pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,, art. 25 alin. (4)

privind protecția și  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată, art.36, alin.(2) lit.d)

coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001- a Administrației Publice Locale, și art. 45 din

Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

H O T A R A S T E

Art.1. Se aprobă desemnarea ca tutore a d.lui Cozea Dan – secretar al UAT Huedin, să ducă la

îndeplinire în numele și pentru Consiliul local Huedin Sentința Civilă nr.272/2019 a Judecătoriei Huedin,

pentru numitul Dani Iosif, născut la data de 05.02.1957,având CNP 1570205125174, cu domiciliul în

orașul Huedin, str.Băii,nr.6,jud.Cluj, persoană cu handicap în prezent internat la Spitalul de Boli Psihice

Cronice Borșa.

Art.2.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  persoana  desemnata  si

Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Huedin.

Nr.64/24.04.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14

     Consilieri absenti:                1
     Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pt. Secretar,
Cozea Marinela  Potra Mihaela
LS………………………


