R OMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumelor din bugetul local pe anul 2016 cap.67.50.00/59.22 ,, Alte servicii în domeniul
culturii, recreerii și religiei/ Acțiuni cu caracter științific și social – cultural, pe anul 2016, pentru proiectele
finanțate din fonduri nerambursabile ale bugetului local Huedin, în anul 2016.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2016.
Ținând seama de Anunțul de participare privind acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului
local al orașului Huedin pentru activități nonprofit de interes local, respectiv Programul anual pe 2016 privind
finanțărilor nerambursabile, și de dosarele aferente proiectelor depuse până la termenul limită stabilit, respectiv data de
08.03.2016 și transmise comisiei de cultură, culte, învățământ,sănătate, familie, copii, tineret și sport, prin procesul
verbal nr. 2224/08.03.2016.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2669/21.03.2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport la ședința din data de 21.03.2016.
Având în vedere Procesul Verbal nr.2552/17.03.2016 al Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate
din fonduri nerambursabile ale Bugetului Local Huedin în anul 2016, cât și proiectele validate pe baza criteriilor
prevăzute în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al oraşului
Huedin alocate pentru activități nonprofit de interes local (Anexa la H.C.L nr. 10/30.01.2015), și ținând seama de
referatul nr.2612/18.03.2016 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin, în urma rezultatului
selecției de proiecte consemnat în procesul verbal nr.2552/17.03.2016.
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b,, alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 4, 5, 6, 19 , lit. c şi art. 45
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă alocarea sumelor din bugetul local pe anul 2016 cap.67.50.00/59.22 ,, Alte servicii în
domeniul culturii, recreerii și religiei/ Acțiuni cu caracter științific și social – cultural, pe anul 2016, pentru proiectele
finanțate din fonduri nerambursabile ale bugetului local Huedin în anul 2016, după cum urmează:
1. Proiectul: «Cantină Socială» - iniţiat de Fundaţia Cultural Filantropică Protopop „Aurel Munteanu“Domeniul CANTINĂ
SOCIALĂ:
34.000 lei
2. Proiectul: «Tabără de muzică pentru copii» - iniţiat de Parohia Reformată Bicălatu - Domeniul
ACTIVITĂŢI DE TINERET:
6.000 lei
3. Proiectul: «Lucrări de extindere a clădirilor» - iniţiat de Parohia Reformată Bicălatu Domeniul CULTE:
8.000 lei
4. Proiectul: «Reparaţii capitale» - iniţiat de Protopopiatul Ortodox Huedin Domeniul CULTE:
20.000 lei
5. Proiectul: «Tenis pentru viitor» - iniţiat de Clubul Sportiv Sănătatea Huedin - Domeniul SPORT PENTRU
TINERET:
9.000 lei
6.Proiectul:«Judo Club 1983»-iniţiat de Palatul Copiilor Cluj – Domeniul SPORT
10.000 lei
7.Proiectul:«Pro Familie Sănătoasă»- iniţiat de Fundaţia Călătoria Femeii- DOMEIUL TINERET
7.000 lei
8. Proiectul: «Finanţare editare şi tipărire Revista Kalotaszeg» - iniţiat de Asociaţia Culturală Pro Kalotaszeg Domeniul CULTURĂ:
3.000 lei
9. Proiectul: «Folclor românesc în context transfrontalier» - iniţiat de Asociaţia „Actived 2013“ Domeniul
CULTURĂ:
5.000 lei
10. Proiectul: «Excelenţa în educaţie» - iniţiat de Asociaţia „Actived 2013“» - Domeniul
TINERET:
8.000 lei
11.Proiectul: «Educaţie şi sănătate prin sport şi mişcare» - iniţiat de
Asociaţia „Actived 2013“
Domeniul SPORT
16.000 lei
12. Proiectul: «Dansuri populare» - iniţiat de Asociaţia Kalotaszeg Ifjúságáért Egyesület (Asociaţia Kolataszeg
Activităţi Tineret) - Domeniul : CULTURĂ:
6.000 lei
13. Proiectul: «Ajutaţi Copiii România» - iniţiat de Oraşul altfel, şcoala altfel – Domeniul:
TINERET:
15.000 lei
14.Proiectul: «Concurs Naţional de Recitări „Kányádi Sándor“» - iniţiat de Liceul Tehnologic „Vlădeasa“
Huedin - Domeniul: ÎNVĂŢĂMÂNT:
800 le i

15. Proiectul: «Festival de Teatru „Amigong “» - iniţiat de Liceul Teoretic „Octavian Goga“ HuedinDomeniul:
CULTURĂ:
3.000 lei
16.Proiectul: «Cantonament de refacere» -iniţiat de Clubul Sportiv „Forestierul“Domeniul: SPORT:
3.500 lei

TOTAL:

154.300 lei
25.700 lei

FOND DE REZERVĂ:

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, Direcția economică din cadrul Primariei
Orasului Huedin.
Nr. 32/25.03.2016

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenți:
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Cozea Marinela

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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