ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii cu Asociația Gheorghe Mureșan pentru derulare proiect ,, Educație prin
Sport,, - programe de baschet gratuite pentru copii cu vârsta cuprinsă între 7 – 10 ani
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2011.
Având în vedere propunerea de asociere înaintată de Asociația Gheorghe Mureșan, pentru
dezvoltarea Programelor de pregatire în baschet oferite gratuit copiilor cu varsta cuprinsă între 7 – 10
ani, respectiv referatul nr. 10391/17.11.2011 înaintat de consilier Stingă Silviu, prin care propune
asocierea în vederea realizării Proiectului ,, Educație prin Sport – Programe de baschet gratuite
pentru copii cu vârstă cuprinsă între 7 – 10 ani, în orasul Huedin.
Tinand seama de Proiectul de Hotărâre nr. 10468/2011 înaintat de Primar și avizat de
Comisia de Cultură, Sport la ședința din data de 21.11.2011.
Tinand seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.1, 3, 5, 6 , şi art. 45 din Legea
nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă asocierea între Asociatia Gheorghe Mureșan și Consiliul Local Huedin,
pentru derularea proiectului,,Educatie prin Sport,, – Programe de baschet gratuite pentru copii cu
vârsta între 7 – 10 ani, în judetul Cluj, în Sala de Sport a Orașului Huedin, pe perioada ianuarie –
octombrie 2012, cf. Anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2012 a sumei de 1.500 lei lunar ( ianuarie
– octombrie 2012), pentru asigurarea unei părți a costurilor de funcționare a Programului de baschet
gratuit, pentru copii cu vârsta între 7 – 10 ani, din orașul Huedin.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economică si
Administratorul Salii de Sport din cadrul Primariei Huedin.
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