
 

ROMȂNIA                                            Anexa la Dispozitia nr. 114 din 22.03.2023  

JUDEȚUL CLUJ 

COMUNA JUCU 

PRIMAR 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului local din data de 28.03.2023 

 

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2023 

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea împăduririi  suprafeței de 20.000 mp teren situat în sat 

Jucu de Sus, comuna Jucu, județul Cluj, în cadrul proiectului „Plantează în România” 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;                                                      

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu indicele inflației anului 2022 a impozitelor 

si taxelor locale pentru anul 2024 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;                                                   

4. Proiect de hotărâre privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor la obiectivul de 

investiții „Extindere conductă de canalizare în localitatea Jucu de Mijloc zona DN1C și realizare 

racorduri,  comuna Jucu, județul Cluj” și introducerea bunurilor care alcătuiesc investiția în 

inventarul domeniului public al comunei Jucu  

 -proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;                                                    

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă 

Română Jucu de Sus 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;  

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă 

Română Jucu Gară 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă 

Română Jucu de Mijloc 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;                                                    

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă 

Română Jucu de Jos 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;  

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă 

Română Gădălin 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;  

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia 

Reformată Vișea 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;  

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica 

Penticostală Gădălin 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;  

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica 

Adventistă de Ziua a Șaptea din localitatea Vișea 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;  

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica  

Apostolică Penticostală Jucu de Mijloc 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;  

 



14.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica  Creștină 

Baptistă Jucu de Sus 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;  

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii unei sume Asociației Fotbal Club 

SUDINOX Vișea în scopul cofinanțării activității sportive 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;  

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii unei sume Asociației Club Sportiv Speranța 

Jucu în scopul cofinanțării activității sportive 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;  

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei sume Asociatiei Ansamblul Folcloric 

Jucu Someșan  în scopul cofinanțării activitaților culturale 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;  

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei sume Asociatiei Culturale Tradiționale 

„Dansatorii din Vișea” în scopul cofinanțării activitaților culturale 

19.Proiect de hotărâre privind declararea ca locuinta de necesitate a  locuintei sociale din 

localitatea  Juc-Herghelie, str. Duvana nr.3 ap.3 si repartizarea acesteia                                                 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;                                                   

20. Proiect de hotărâre privind declararea ca locuinta de necesitate a  locuintei sociale din 

localitatea  Juc-Herghelie, str. Duvana nr.3 ap.2 si repartizarea acesteia                                                 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;                                                   

21. Proiect de hotărâre privind privind declararea ca locuinta de necesitate a  locuintei sociale din 

localitatea  Juc-Herghelie, str. Duvana nr.3 ap.1 si repartizarea acesteia                                                 

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;                                                   

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice -DALI, a 

indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajări 

pietonale, rutiere, scurgerea apelor și piste pentru bicicliști în localitățile Jucu de Sus, Jucu de 

Mijloc, Juc-Herghelie, Gădălin și Vișea, în comuna Jucu, județul Cluj”, aprobat pentru finanțare 

prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului                                                        

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;                                                                                  

23.Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local  al comunei 

Jucu pentru perioada aprilie-iunie 2023                                                                                                 

- proiect inițiat de domnul Cocoși Mihai, viceprimarul Comunei Jucu;                                                 

24. Proiect de hotărâre privind acordul pentru efectuarea lucrărilor pe domeniul public al 

comunei Jucu pentru obiectivul de investiție „Extindere rețele de apă și canalizare din Jucu de 

Sus, str. Ratului, str. Sporului nr.7-11”                                                                                                   

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;                                             

25. Proiect de hotărâre  privind acordul pentru efectuarea lucrărilor pe domeniul public al 

comunei Jucu pentru obiectivul de investiție „Extindere conducta, racord si post de reglare 

masurare gaze naturale presiune redusa pe Aleea Dealul Verde din satul Gadalin nr.2, com. Jucu, 

jud. Cluj”                                                                                                                                             

-proiect inițiat de domnul Pojar Valentin-Dorel, primarul Comunei Jucu;                                                

26.-Prezentarea raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Jucu de 

către primarul comunei, dl.Pojar Valentin-Dorel.                                                                            

27.Probleme curente ale adminstrației publice locale. 

         Primar,                                                                          Avizat pentru legalitate, 

Pojar Valentin-Dorel                            Secretar general al comunei: Butuza Mirela-Adriana 


