
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea realizării lucrărilor de ridicare a unui bust în memoria Dr. Vasile Pașca, om de cultură, 

cetățean de vază al orașului Huedin ai anilor 1920 – 1940, medic cardiolog, directorul Spitalului orășenesc 

în perioada 1920 – 1940, primar al orașului în anul 1938, bust care să fie amplasat în curtea bisericii 

ortodoxe Huedin, în partea dreaptă de lângă intrarea în biserică ,, Catedrala moților,,  

 

 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr. 

57/2019.  

Având în vedere cererea nr.10989/10.12.2019 înaintată de către dr. Valentin Sucilă în calitate de 

președinte al Clubului Rotary Huedin, prin care solicită aprobarea ridicării unui bust în memoria Dr. Vasile 

Pașca, om de cultură, cetățean de vază al orașului Huedin ai anilor 1920 – 1940, medic cardiolog, 

directorul Spitalului orășenesc în perioada 1920 – 1940, primar al orașului în anul 1938, bust care să fie 

amplasat în curtea bisericii ortodoxe, în partea dreaptă de lângă intrarea în biserica ,, Catedrala moților ,,   

         Ținând seama de adresa nr. 459/03.12.2019 înaintată de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și 

Clujului,  prin care aprobă solicitarea Clubului Rotary Huedin  de amplasare a bustului Dr. Vasile Pașca în 

partea dreaptă de lângă intrarea in biserica ,, Catedrala moților ,,   

 Luand in considerare referatul nr. 11182/13.12.2019 înaintat de ing. Oros Iuliu din cadrul  

Serviciului  Amenajarea Teritoriului și Urbanism,  prin care propune spre aprobare solicitarea Clubului 

Rotary. Lucrarile se vor efectua de către Clubul Rotary gratuit. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 11226/16.12.2019 înaintat de primar și avizat de comisia  

pentru amenajarea teritoriului și urbanism la ședința din data de 16.12.2019. 

     Luând în considerare prevederile art. 129, alin.1,2 lit.a, c,d alin.6, lit.a, alin.8, lit. a, si  art. 196, 

alin.1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

    H O T A R A S T E 

Art. 1. Se aprobă realizarea lucrărilor de ridicare a unui bust în memoria dr. Vasile Pașca, om de 

cultură, cetățean de vază al orașului Huedin ai anilor 1920 – 1940, medic cardiolog, directorul Spitalului 

orășenesc în perioada 1920 – 1940, primar al orașului in anul 1938, bust care să fie amplasat in curtea 

bisericii ortodoxe, in partea dreaptă de lângă intrarea in biserica ,, Catedrala moților ,,  , situată în orașul 

Huedin, P.ta Victoriei fn., pe terenul înscris in C.F.606, având ca proprietar orașul Huedin. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul pentru amenajarea 

teritoriului și urbansim din cadrul Primariei orasului Huedin, Protopopiatul Ortodox Huedin, și Clubul 

Rotary Huedin  

Nr.193/19.12.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  14 

        Consilieri absenti:    1 

        Votat pentru:   14 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                       Cozea Dan 

LS……………………… 


