
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
                      H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea numirii d.lui.Cozea Dan - Secretar General UAT Huedin - în calitate de tutore pentru 
numita Dodea Ileana, născută în data de 20.07.1953, având CNP 2530720120743 cu reședința pe raza 

UAT Huedin, str.Spitalului, nr.40, jud.Cluj, persoană cu handicap în prezent internată la Spitalul 

Orășenesc Huedin în cadrul Compartimentului Psihiatrie Cronici. 
 
             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2020. 
 Având în vedere Sentința Civilă nr.217/2020 a Judecătoriei Huedin, pronunțată în ședința publică 

din 07.04.2020, prin care se dispune punerea sub interdicție judecătorească a pârâtei  Dodea Ileana, având 

CNP 2530720120743 cu domiciliul în sat Muntele Rece, nr.203, com.Măguri-Răcătău, jud.Cluj, internată 

la Spitalul Orășenesc Huedin,oraș  Huedin, str.Spitalului,nr.40,jud.Cluj. 

       Raportat la dispoziția Instanței de a numi în calitate de tutore pentru ocrotirea celui pus sub 

interdicție judecătorească (numita Dodea Ileana),pe autoritatea administrației publice unde se află 

internată, respectiv Consiliul Local Huedin, cu sediul în Huedin, str.Horea,nr.1, jud.Cluj, începând cu data 

rămânerii definitive a Sentinței amintite mai-sus. 

Luând în considerare  referatul nr. 3859/20.05.2020 înaintat de insp. Potra Mihaela din cadrul 

Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Huedin, prin care propune  numirea d.lui 

Cozea Dan – Secretar General UAT Huedin, în calitate de tutore pentru numita Dodea Ileana, născută în 

data de 20.07.1953, având CNP 2530720120743 cu reședința pe raza UAT Huedin, str.Spitalului, nr.40, 

jud.Cluj, persoană cu handicap în prezent internată la Spitalul Orășenesc Huedin în cadrul 

Compartimentului Psihiatrie Cronici. 

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 3868/20.05.2020 înaintat de primar și avizat de comisia 

de muncă și protecție socială la ședința din data de 25.05.2020. 

             In temeiul prevederilor art. 25, alin.4 din Legea nr. 448/2006, art.129 alin.(2) lit.d,) 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 socială, si art. 196, alin.1 ,lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
               H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă numirea d.lui.Cozea Dan - Secretar General UAT Huedin - în calitate de tutore 

pentru numita Dodea Ileana, născută în data de 20.07.1953, având CNP 2530720120743 cu reședința pe 

raza UAT Huedin, str.Spitalului, nr.40, jud.Cluj, persoană cu handicap în prezent internată la Spitalul 

Orășenesc Huedin în cadrul Compartimentului Psihiatrie Cronici. 

              Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Dl. Cozea Dan. 

 
Nr.75/29.05.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              13  
        Consilieri absenti    0 
        Votat pentru:   13 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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