
ROMȂNIA                                            Anexa la Dispozitia nr.9 din 25.01.2023   

JUDEȚUL CLUJ 

COMUNA JUCU 

PRIMAR 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului local din data de 31.01.2023 

 

 

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 19.12.2022 și a 

ședințelor extraordinare din data de 20.12.2022 , 28.12.2022 și 06.01.2023 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 

de stat din comuna Jucu pentru anul școlar 2023-2024 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap în anul 2023 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de  lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute beneficiarilor Legii nr.416/2001, pentru anul 

2023 

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

5. Proiect de hotărâre privind restricționarea circulației pe Aleea Arena Sportivă prin montarea 

unui indicator „Accesul interzis,cu excepția autovehiculelor  școlare și a riveranilor” la 

intersecția  Aleii Arena Sportivă cu str.Căminului, din sat Jucu de Sus ,comuna Jucu, județul 

Cluj.                                                                                                                                   

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

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiție ”Extinderea 

sistemelor de apă și canalizare în localitățile Jucu de Mijloc și Jucu de Sus din Comuna 

Jucu,județul Cluj”   

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

7. Proiect de hotărâre aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a 

Indicatorilor  tehnico-economici şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii 

“Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în localitatea Jucu de Mijloc, Jucu de Sus, Com. Jucu, 

Jud. Cluj” 

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

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Jucu 

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

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea  a doi consilieri locali în comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Jucu,județul Cluj 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a locuinței sociale 

nr.2374/12.11.2012                                                                                                                                             

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a locuinței sociale 

nr.2441/12.11.2012                                                                                                                                               

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închirierea  locuintei sociale  



nr. 2254/27.06.2013                                                                                                                              

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

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

comunei Jucu pentru lucrarea „Extindere conductă publică de alimentare cu apă  și conductă 

publică de canalizare ape uzate menajere în sat Jucu de Mijloc,str.Câmpiei nr.10,                                     

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

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

comunei Jucu pentru lucrarea „Creșterea capacității sistemului relocare/înlocuire și extindere 

conductă și racorduri distribuție gaze naturale presiune redusă pe str.Morii nr.1-42”                   -

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

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

comunei Jucu pentru lucrarea  „Extindere conductă apa și canalizare menajeră, 9 branșamente 

apă și racorduri branșamente apă” ,sat Jucu de Mijloc, str.Bărăgan                                                                                                                

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

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

comunei Jucu pentru lucrarea  „Extindere conductă și racorduri gaze presiune redusă cu posturi 

de reglare măsurare”, sat Jucu de Sus                                                                                                                                         

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

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

comunei Jucu pentru lucrarea  „Extindere conductă și racorduri gaze presiune redusă cu posturi 

de reglare măsurare” în sat jucu de Mijloc, str.Someșului nr.1-19  și str.Feiurdiului   nr.1-8                                                                                                                                     

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

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

comunei Jucu pentru lucrarea „Proiectare și execuție rețea gaze naturale și 3 branșamente pe 

str.Neamț nr.1-5”                                                                                                                                            

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

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

comunei Jucu pentru lucrarea  „Alimentare cu energie electrică obiectiv situat în loc.Jucu de Sus 

fn.,com.Jucu-Dezvoltator Wohnung imobiliare”                                                                                          

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Jucu, 

județul Cluj, pe anul 2023                                                                                                                                            

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

21.Probleme curente ale adminstrației publice locale. 

Primar, 

Pojar Valentin-Dorel 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general al comunei: Butuza Mirela-Adriana 

 


