R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea numirii autorității administrației publice locale în calitate de tutore pentru Dani
Iosif, persoană cu handicap, cu domiciliul în Huedin, str.Băii, nr.6, jud.Cluj
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere solicitarea nr.706/17.01.2019 a Judecătoriei Huedin, adresată Consiliului Local al
orașului Huedin, prin care, în scopul soluționării cauzei civile formulată de reclamantul Spitalul de Boli psihice
cronice Borșa în contradictoriu cu pârâtul Dani Iosif, persoană cu handicap, cu domiciliul în Huedin, str. Băii,
nr.6, jud.Cluj, în prezent internat la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa, având ca obiect punerea sub
interdicție a pârâtului, solicită efectuarea demersurilor de identificare a unei persoane care să poată fi numită
tutore pentru pârâtul Dani Iosif.
Raportat la demersurile efectuate de către Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei
orașului Huedin, în vederea identificării unei rude sau persoane care să poată fi numită tutore pârâtului Dani
Iosif, s-a ajuns la situația în care rudele pârâtului identificate nu doresc să fie numite tutore pârâtului.
Tinand seama de adresa nr.1777/14.02.2019 a Judecătoriei Huedin, prin care se solicită ca până la
termenul de judecată din data de 28.02.2019, exprimarea acordului în vederea numirii în calitate de tutore
pentru pârâtul Dani Iosif a Autorității Publice Locale.
Luând în considerare referatul nr. 1920/19.02.2019 înaintat de insp. Potra Mihaela din cadrul
Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul, prin care propune spre aprobare numirea autoritatii
publice locale în calitate de tutore a pârâtului Dani Iosif.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1936/20.02.2019 înaintat de primar și avizat de comisia de
administrație publică, muncă și protecție socială la ședinta din data de 25.02.2019.
In temeiul prevederilor art. 25, alin. 4 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2) lit.d)
coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001- a Administrației Publice Locale, Consiliul local
exercită atribuții, în condițiile legii, privind gestionarea serviciilor furnizate căte cetățeni, servicii sociale pentru
protecția copilului,a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstinice, a familiei și a altor persoane sau grupuri
aflate în nevoie socială și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea
286/2006.
H O TARAS T E
Art.1Se aprobă numirea autorității administrației publice locale (Consiliul Local Huedin), în calitate
de tutore pentru Dani Iosif, persoană cu handicap, cu domiciliul în Huedin, str. Băii, nr.6, jud.Cluj, în prezent
internat la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Asistenta Sociala
si autoritate tutelara din cadrul Primariei orasului Huedin.
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