R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea amplasării Bustului Dr. Pașca Vasile” pe terenul situat în fața Policlinicii Huedin, P.ta Victoriei nr. 6
– 8, teren înscris în C.F 53761 Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2020.
Având în vedere cererea nr.5200 din 16.07.2020 înaintată de către Clubul Rotary Huedin, prin care solicită
aprobarea amplasării Bustului Dr. Pașca Vasile” pe terenul situat în fața Policlinicii Huedin, P.ta Victoriei nr. 6 – 8,
teren înscris în C.F 53761 Huedin.
Terenul pe care se solicită aprobarea amplasării bustului Dr. Pașca Vasile aparține Statului Roman în
administrarea operativa a Consiliului Local Huedin, conform C.F 53761 Huedin.
Din istoricul publicat pe site-ul Spitalului Orășenesc Huedin reiese că Dr.Pașca Vasile a asigurat conducerea
spitalului în perioada 1920 – 1940.
“ Din izvoarele scrise ale vremi și din relatările scrise în Revista "Societatea de Mâine " de către Dr. Pașca
Vasile medic chirurg, care a asigurat conducerea spitalului între anii 1920 - 1940, reiese că în jurul Huedinului existau
ca formă de organizare administrativă 3 plase: Huedin, Călata și Ciucea cu un număar de 51.345 de locuitori la care se
adaugă 3000 de cetățeni din alte plase care veneau și aveau interese comerciale în zonă, locuitori care erau deserviți de
acest spital.”
Ținând seama de referatul nr. 5200/22.07.2020 înaintat de ing. Haș Paul din cadrul Serviciului Amenajarea
Teritoriului și Urbanism, prin care propune spre aprobare amplasarea pe terenul înscris în C.F 53761 Huedin, teren
aparținând Statului Roman în administrarea operativă a Consiliului Local Huedin, a bustului Dr. Pașca Vasile, care va
fi realizat prin contribuția și susținerea Clubului Rotary Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotarare nr. 5341/22.07.2020 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
amenajarea teritoriului și urbanism la ședința din data de 27.07.2020.
In baza prevederilor art.4, lit.d, art.5 din Legea nr. 120/2006 – Legea monumentelor de for public, art. 129,
alin.1, 2 lit.a, c, d alin.6, lit.a, alin.8, lit. a, și art. 196, alin.1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă amplasarea pe terenul înscris în Cartea Funciară 53761- Huedin, situat administrativ în curtea
imobilului (fosta Policlinică), P.ța Victoriei nr. 6 – 8, oraș Huedin, teren aparținând Statului Roman în administrarea
operativă a Consiliului Local Huedin, a bustului Dr. Pașca Vasile, monument care va fi realizat prin contribuția și
susținerea Clubului Rotary Huedin.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul pentru amenajarea teritoriului
și urbanism din cadrul Primăriei Orașului Huedin și Clubul Rotary Huedin.
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