ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocării sumelor din bugetul local pe anul 2017, în urma rezultatului selecției de proiecte
consemnat în procesul verbal nr.4035//2017 al comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri
nerambursabile ale bugetului local Huedin în anul 2017

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
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 2017
privind finanțărilor nerambursabile, și de dosarele aferente proiectelor depuse până la termenul limită stabilit,
respectiv data de 19.04.2017 și transmise comisiei de cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și
sport.
Având în vedere Procesul Verbal nr.4035/2017 al Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate
din fonduri nerambursabile ale Bugetului Local Huedin în anul 2017, 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),
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3881/24.04.2017 înaintat de primar și avizat de comisia de
cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport la ședința din data de 24.04.2017.
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 2017 cap.67.50.00/59.22 ,, Alte servicii în
domeniul culturii, recreerii și religiei/Acțiuni cu caracter științific și social – cultural, pe anul

2017, în urma

rezultatului selecției de proiecte consemnat în procesul verbal nr.4035/2017 al comisiei de evaluare și selecție a
proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile ale bugetului local Huedin în anul 2017, astfel :
1.Fundația Cultural al Filantropică Protopop Aurel Munteanu
Adresa: str. Protopop Aurel Munteanu nr 23, localitatea Huedin, județul Cluj
Cod fiscal 14107377-înregistrat în baza Încheierii civile nr 737 din 23.07.2001 pronunțată de Judecătoria Huedin
Proiectul:Cantina Socială,,Protopop Dorel Pușcaș”
Scop:Asigurarea,prepararea, servirea prânzului,timp de 5 zile pe saptamînă, de luni până vineri, pentru un
număr mediu zilnic de 100 persoane aflate în situație de risc social,de pe raza teritorială a Orasului
Huedin,Județul Cluj, și din satele limitrofe
Domeniul: CANTINĂ SOCIALĂ
Suma alocată: 38.000 lei
2.Asociația ,,Actived 2013”
Adresa: localitatea Huedin, str. Morii nr 22, judetul Cluj
Cod Fiscal 31323052
Proiectul:,,Educație și sănătate prin sport și mișcare”
Scopul:-practicarea sportului pentru sănătate,educație,recreere ca parte integrantă a modului de viață, în
vederea menținerii sănătății copiilor și tinerilor.
Domeniul pentru care se aplică: SPORT
Suma alocată:5000 lei
3.Asociația ,,Actived 2013”
Adresa: localitatea Huedin, str Morii nr 22, judetul Cluj
Cod Fiscal 31323052
Proiectul:,,Folclor românesc în context transfrontalier”
Scopul:-cunoașterea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești prin respectarea,practicarea și
transmiterea lor generației actuale și viitoare.

Domeniul pentru care se aplică: CULTURĂ
Suma alocată: 7000 lei
4.Asociația ,,Culturală Prokalotaszeg”
Adresa: localitatea Huedin, str. Avram Iancu nr 56
Cod fiscal 9214881
Proiectul:,,Finanțare-Editare și tipărire Revista Kalotaszeg”
Scopul:-difuzarea revistei către cititori
Domeniul pentru care se aplică: CULTURĂ
Suma alocată: 2000 lei
5.Asociația Club Sportiv Huedin
Adresa: localitatea Huedin, str. Vlădeasa nr 6B,Bl F9,Ap2., județul Cluj
Cod fiscal 36174474
Proiectul:,,Educație prin mișcare și activități fizice”
Scopul:-practicarea sportului pentru sănătate,educație,recreere,ca parte integrantă a modului de viață, în
vederea menținerii sănătății copiilor și tinerilor
Domeniul pentru care se aplică: Sport
Suma alocată: 4000 lei
6.Asociația ,,Actived 2013”
Adresa: localitatea Huedin, str Morii nr 22, județul Cluj
Cod Fiscal 31323052
Proiectul:,,Excelența în educație”
Scopul:-Popularizarea și mediatizarea rezultatelor obținute de tinerii cu rezultate deosebite în activitățile
educative nonformale locale,județene,regionale,naționale și internaționale
Domeniul pentru care se aplică: Activități de tineret
Suma alocată: 4000 lei
7.Parohia Reformată Bicălat
Adresa localitatea Huedin,str Bicălatu nr 75, judetul Cluj
Cod fiscal 6974823
Proiectul:,,Tabără de muzică pentru copii și tineret-ediția a-3-a”
Scopul:-Activități de tineret
Domeniul pentru care se aplică: Activități de tineret
Suma alocată: 3000 lei
8.Asociația Kalotaszeg Ifjusagaert Egyesulet
Adresa: localitatea Huedin, str. Târgului, nr. 7
Cod fiscal 35578202
Proiect:Participare la evenimentele culturale ale Formației de dansuri populare SUHANC
Scopul:Asigurarea cheltuielilor pentru aceste evenimente
Domeniul pentru care se aplică: Activități culturale:manifestări culturale în țară și străinătate
Suma alocată: 6000 lei
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica din cadrul Primăriei
orașului Huedin.
Nr. 54/28.04.2017
Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:
Preşedinte de şedinţă,
Prof. Biro Lajos
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Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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