
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
            H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea numirii Autorității Administrației publice Locale în calitate de tutore pentru 

Dodea Ileana,persoană cu handicap, avand reședința în localitatea Huedin, Str.Spitalului, nr.40, 

jud.Cluj. 
 

 
             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2020. 

Având în vedere solicitarea  nr. 2834/25.03.2020  a Judecătorie Huedin, adresată Consiliului 

Local al orașului Huedin, prin care, în scopul soluționării cauzei civile formulată de reclamantul 

Orașul Huedin(dosar nr.1813/242/2019),prin primar în contradictoriu cu pârâta  Dodea 

Ileana,persoană cu handicap, cu reședința în Huedin, str.Spitalului, nr.40,jud.Cluj, în prezent 
internată la Spitalul Orășenesc Huedin,Secția Psihiatrie, având ca obiect punerea sub interdicție a 

pârâtei, solicită emiterea acordului Consiliului Local al orașului Huedin în privința numirii 

acestuia ca și tutore, în condițiile în care nu vor fi identificate rude ale pârâtei sau alte opersoane 

care să dorească preluarea tutelei dacă se va dispune punerea sub intedicție a pârâtei 
         Ținând cont de cele de mai sus, raportat la pârâta Dodea Ileana,având CNP 2530720120743 
cu reședința pe raza UAT Huedin,str.Spitalului,nr.40,jud.Cluj și la dispozițiile Legii nr.448/2006-
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap,republicată,cu modificările 

și completările ulterioare,Autoritatea Administrației Publice Locale va putea fi numită în calitate 

de tutore a pârâtei. 
Luând în considerare  referatul nr. 2846/25.03.2020 înaintat de insp. Potra Mihaela din cadrul 

Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Huedin, prin care solicită în temeiul 

stipulațiilor legale enumerate mai-sus numirea :Autorității Administrației publice Locale în 

calitate de tutore pentru Dodea Ileana,persoană cu handicap,cu reședința in localitatea Huedin, 

Str.Spitalului, nr.40, jud.Cluj. 
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2875/26.03.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia   de muncă și protecție socială la ședinta din data de 27.03.2020. 
             In temeiul prevederilor art. 25, alin.4 din Legea nr. 448/2006, art.129 alin.(2) lit.d,lit.s) din 
OUG nr.57/2019-privind Codul administrativ ,consiliul local exercită atribuții,în condițiile 

legii,privind gestionarea serviciilor furnizate căte cetățeni,serviciile sociale pentru protecţia 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 

grupuri aflate în nevoie social, 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 numirea Autorității Administrației publice Locale în calitate de tutore 

pentru Dodea Ileana,persoană cu handicap, avand reședința în localitatea Huedin, Str.Spitalului, 

nr.40, jud.Cluj. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Compartimentul Asistență 

socială și autoritate tutelară din cadrul Primăriei orașului Huedin. 

Nr. 54/27..03.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:  14 
        Consilieri absenti    1 
        Votat pentru:   14 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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