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     H O T A R A R E

privind aprobarea realizării și amplasării unei plăci comemorative pentru cinstirea memoriei delegaților 
din zona Huedinului care la 1 Decembrie 1918 au votat Marea Unire, pe o clădire publică din orașul 
Huedin

       Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

        Având în vedere desfășurarea manifestărilor cultural – artistice care se organizează în anul 2018

prilejuite fiind de Centenarul Marii Uniri, se impune realizarea și amplasarea unei plăci comemorative

pentru cinstirea memoriei  delegaților  din  zona  Huedinului care la  1 Decembrie 1918 au votat  Marea

Unire, pe o clădire publică din orașul Huedin.

Ținând  seama  de  referatul  nr.3183/22.03.2018  înaintat  de  compartimentul  de  urbanism  și

amenajarea teritoriului,  privind realizarea și amplasarea acestei plăci comemorative.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3184/22.03.2018 înaintat  de primar  și avizat  de

comisia  pentru  amenjarea  teritoriului,  urbanism,  protectie,  mediu  și  turism  la  ședința  din  data  de

22.03.2018.

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, c, d,  alin.4, lit.a, alin.5, alin.6, lit.a. pct. 4, şi 

art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E

  Art. 1  Se aprobă realizarea și amplasarea unei plăci comemorative pentru cinstirea memoriei

delegaților din zona Huedinului care la 1 Decembrie 1918 au votat Marea Unire, pe o clădire publică din

orașul Huedin, conform schiței anexate prezentei hotărâri.

Art.2.Se aprobă alocarea sumelor necesare pentru realizarea și amplasarea plăcii comemorative

memționată la art. 1 din bugetul aprobat pentru desfăsurarea manifestarilor cultural-artistice organizate în

anul 2018, cu ocazia sarbătoririi Centenarului Marii Uniri.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul de urbanism

din cadrul Primăriei Orașului Huedin
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