ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării punctului 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.
83/26.06.2017 respectiv a denumirii scopului proiectului :«Lucrări de întreținere a clădirilor Parohiei
Reformate din Bicalatu.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere :
- Procesul verbal nr.5552/19.06.2017 întocmit cu ocazia şedinţei Comisiei de evaluare şi selecţie a
proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile ale bugetului local al Consiliului Local Huedin în anul
2017 Etapa a II-a;
- Hotărârea Consiliului Local nr.83/26.06.2017 privind alocarea sumelor din bugetul local 2017
pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile ale bugetului local al Consiliului Local Huedin în
anul 2017 Etapa a II-a;
-Ținând seama referatul nr. 5914/28.06.2017 înaintat de Direcția economică din cadrul Primăriei
orașului Huedin, prin care se solicită aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.
83/2017 pct.2 având ca beneficiar Parohia Reformată Bicalatu, în sensul modificării scopului proiectului,
în urma constatării unor inarverdențe în identificarea corectă al scopului la proiectul inițial depus.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 6577/18.07.2017 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru cultură, culte, învățământ, sănătate la ședința din data de 21.07.2017.
Luând în considerare prevederile art. 1, 2, 3, alin.1, 2 art.3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22,
22, 24, 29 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de ordin general, art.36, alin.1, 2, lit.b, d,alin.4, lit.a, alin.6, lit.a,
pct.1,3,4,5,6,10, lit.c, art.91, alin.5, lit.a, pct.4 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice
Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă modificarea punctului 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.
83/26.06.2017 privind aprobarea alocării sumei de 51.000 lei, Etapa a II-a din bugetul local pe anul 2017
pentru proiectele finanțate din fonduri nerambursabile în anul 2017, respectiv a denumirii scopului
proiectului :«Lucrări de întreținere a clădirilor Parohiei Reformate din Bicalatu»din: - Reparații curente
la clădirile parohiei: casa parohială, Casa de rugăciuni, casa comunitară (fosta școală confesională),
reparații garduri, continuarea lucrărilor de restaurare a bisericii monument istoric - iniţiat de
Parohia Reformată Bicălatu - Domeniul CULTE: 4.000 lei, în:
- Izolarea termică a casei parohiale (geamuri termopane, polistiren), amenajarea podului
casei de rugaciuni (pentru a putea fi folosit pentru loc de cazare pentru tineri la taberele de vara)iniţiat de Parohia Reformată Bicălatu - Domeniul CULTE: 4.000 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția economică din
cadrul Primăriei orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Prof. Biro Lajos
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

15
14
14

