R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocarea sumelor din bugetul local pe anul 2019 cap.67.50.00/59.22 ,, Alte
servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei/Acțiuni cu caracter științific și social – cultural, pe anul
2019, în urma rezultatului selecției de proiecte consemnat în procesul verbal nr.4994/23.05.2019 al
comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile ale bugetului local
Huedin în anul 2019
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 2019 privind finanțărilor nerambursabile, și de dosarele aferente proiectelor depuse
până la termenul limită stabilit, respectiv data de 21.05.2019 și transmise comisiei de cultură, culte,
învățământ,sănătate, familie, copii, tineret și
sport.
Având în vedere Procesul Verbal nr.4994/23.05.2019 al Comisiei de evaluare și selecție a
proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile ale Bugetului Local Huedin în anul 2019, 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, și
Tinând seama de referatul nr.5073/27.05.2019 înaintat de catre Directia economica din cadrul
Primăriei orașului Huedin, în urma rezultatului selecției de proiecte consemnat în procesul verbal nr.
4994/23.05.2019.
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 5074/27.05.2019 înaintat de primar si avizat de comisia
pentru cultura, culte, invatamant, sanatate la sedinta din data de 27.05.2019.
Luand in considerare 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.
H O TARAS T E
Art.1. Se aprobă alocarea sumelor din bugetul local pe anul 2019 cap.67.50.00/59.22 ,, Alte servicii
în domeniul culturii, recreerii și religiei/Acțiuni cu caracter științific și social – cultural, pe anul 2019, în
urma rezultatului selecției de proiecte consemnat în procesul verbal nr.4994/23.05.2019 al comisiei de
evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile ale bugetului local Huedin în anul
2019, astfel:
1. Asociația ,,Culturală Pro Kalotaszeg”

Adresa: Localitatea Huedin, str. Avram Iancu nr. 56 , Județul Cluj
Cod fiscal 9214881
Proiectul: ,,Finanțare editare și tipărire Revista Kalataszec”
Scopul: - editare și tipărire revistă
Domeniul pentru care se aplică: CULTURĂ
Suma alocată: 2.000 lei
2. Asociația ,,Biserica Penticostala Betania-Huedin”
Adresa: Localitatea Huedin, str. Stelelor nr. 2 , Județul Cluj
Cod fiscal 28643707
Proiectul: ,,Construirea Bisericii Penticostale Betania Huedin, anexe, împrejmuire, racorduri și
branșamente la utilități”
Scopul: - desfășurarea activităților de cult religios cum ar fi: botezuri, cununii religioase,
înmormântări, binecuvântări de copii”
Domeniul pentru care se aplică: CULTE RELIGIOASE
Suma alocată: 10.000 lei

3. Parohia Reformată Huedin
Adresa: Localitatea Huedin, str. Piața Republicii, nr. 28, Județul Cluj
Cod fiscal -8306537
Proiectul: „Reabilitarea Casei de Rugăciuni - Reabilitare termică -schimb închizători”
Scopul: - a pune la dispoziția enoriașilor și a conducerii administrative a bisericii un loc adecvat
pentru administrație
Domeniul pentru care se aplică: CULTE RELIGIOASE
Suma alocată: 14.000 lei
4. Fundația Culturală Filantropica Protopop Aurel Munteanu
Adresa: Localitatea Huedin str. Protopop Aurel Munteanu, nr. 23, 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” având inclus și serviciul de distribuire a
hranei la domiciliu numit,, MASA PE ROȚI”
Scop: Oferirea de servicii sociale specifice Cantinei Sociale persoanelor aflate în situații de risc
social de pe raza Orașului Huedin, Județul Cluj și din satele limitrofe
Domeniul: CANTINĂ SOCIALĂ
Suma alocată: 31.000 lei
5. Parohia Ortodoxă Huedin II
Adresa: Localitatea Huedin , strada Poștei, nr. 13, județul Cluj
Cod fiscal 7027984
Proiectul : ,,Reabilitarea sistemului de încălzire a Bisericii Huedin II”
Scop: Repararea sistemului de încălzire a Bisericii Parohiei Huedin II
Domeniul : CULTE
Suma alocată: 5.000 lei
6. 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”
Scop: - practicarea sportului pentru sănătate , educație , recreere , ca parte integrantă a modului
de viață, în vederea menținerii sănătății copiilor și tinerilor
Domeniul: SPORT
Suma alocată: 3.500 lei
7. Clubul sportiv ,,Forestierul ”Huedin
Adresa: Localitatea Huedin, str. Avram Iancu, nr 3, bl A3, ap.8, Județul Cluj
Cod fiscal : 10577694
Proiectul: „Cantonament de refacere în urma procesului de pregătire , instruire și competițional
sportiv al anului 2018”
Scop: - refacerea organismului sub influența băilor termale
Domeniul: SPORT
Suma alocată: 2.500 lei
8.Asociația - Școala de baschet Gheorghe Mureșan
Adresa: Cluj-Napoca, str. Anatole France nr. 17
Cod fiscal: 27587463
Proiectul – „Educație prin baschet”

Scop: - dezvoltarea sportului în Huedin
Domeniul: PROGRAME SPORTIVE PENTRU COPII
Suma alocată: 10.000 lei
9.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: ACTIVITĂȚI CULTURALE - manifestări culturale în țară și străinătate
Suma alocată: 9.000 lei
10.Asociația ,,Actived 2013”
Adresa : Localitatea Huedin, str. Morii, nr. 22, Județul Cluj
Cod fiscal : 31323052
Proiectul: ,,Excelența în educație”
Scop: -Popularizarea și mediatizarea rezultatelor obținute de tinerii cu rezultate deosebite în
activitățile educative locale, județene , regionale, naționale și internaționale
Domeniul: TINERET
Suma alocată: 3.000 lei
11.Asociația ,,Actived 2013”
Adresa: Localitatea Huedin, str. Morii, nr. 22, Județul Cluj
Cod fiscal : 31323052
Proiectul : ,,Cultură Românească în context transfrontalier”
Scop: - cunoașterea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești prin respectarea,
practicarea și transmiterea lor generației actuale și viitoare
Domeniul: CULTURĂ
Suma alocată: 3.000 lei
12.Asociația ,,Actived 2013”
Adresa: Localitatea Huedin, str. Morii, nr 22, Județul Cluj
Cod fiscal: 31323052
Proiectul: „Educație și sănătate prin sport și mișcare”
Scop: - practicarea sportului pentru sănătate , educație, recreere ca prin integranta modului de
viață în vederea menținerii sănătîții copiilor si tinerilor
Domeniul: SPORT
Suma alocată: 2.000 lei
13.Palatul Copiilor Cluj /Clubul Copiilor Huedin
Adresa: Palatul Copiilor Cluj: Localitatea Huedin, str. P-ța Republicii, nr. 23, Municipiul ClujNapoca
Județul Cluj Clubul Copiilor Huedin, str. Vlădeasa, nr. 7, Județul Cluj
Cod fiscal: 4779010
Proiectul: Pregătirea sportivilor de performanță și organizarea concursului regional de judo
pentru copii ,, Judo Club 1983” ediția a XII-a
Scop: - cuprinderea în programul de pregătire și în programul competițional al tuturor sportivilor
componenți ai cercului de judo din cadrul Clubului copiilor Huedin, cerc sportiv de performanță
Domeniul: ACTIVITĂȚI SPORTIVE
Suma alocată: 9.000 lei

14.Asociația Junii Vlădesei
Adresa: Localitatea Huedin, str. Avram-Iancu, nr. 41, Bl A Sc A, Ap 1, Județul Cluj
Cod fiscal: 36428599
Proiectul: ,,Folclor românesc din suflet de copil”
Scop: - promovarea și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor populare românești
Domeniul: CULTURĂ
Suma alocată: 6.000 lei

RESPINSE:
1. Clubul Sportiv ,,Sănătatea”
Adresa: Localitatea Huedin, Str. Spitalului, nr. 42, Județul Cluj
Cod fiscal: 7685378 – din 07.09.1995
Proiectul: Recondiționarea bazei sportive ,,Sănătatea ”
Scop: reparare, refacere, întreținere terenuri, achiziționare echipament
Domeniul: SPORT
Suma alocată: 0 lei
Documente lipsă:
- nu are depusă situația financiară - (Bilanț contabil anul 2018)
2. Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin
Adresa: Localitatea Huedin, str. Horea, nr 78-80, Județul Cluj
Cod fiscal : 4485634
Proiectul: Tabără de vară ,,Micii artizani din Huedin”
Scop: - valorificarea patrimoniului cultural al Zonei Huedin și a artei populare prin abordări
interdisciplinare
Domeniul : ACTIVITĂȚI CULTURALE
Suma alocată: 0 lei
Documente lipsă:
1. dovada existenței surselor de finanțare proprie-document financiar emis de către o instituție
bancară.
2. actul constitutiv, statutul , sentința civilă și certificatul de înregistrare fiscală
3. situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2018 a anului precedent, înregistrate la
ANAF
4. extras de cont emis de către instituția bancară prin care să se confirme numărul de cont al
solicitantului
5. certificat fiscal din care să rezulte că solicitantulnu are datorii către Stat și Bugetul Local
3. Parohia Romană Reunită cu Roma Greco-Catolică
Adresa: Localitatea Huedin , Aleea 1 Mai, Bloc B1, Ap. 5, Județul Cluj
Cod fiscal: 10788977
Proiectul : „Construcție și amplasare gard și poarta de acces”
Scop: -protejarea fațadei bisericii
Domeniul : CULTE RELIGIOASE
Documente lipsă:
1.dovada existenței surselor de finanțare proprie-document financiar emis de către o instituție
bancară.

2.actul constitutiv, statutul , sentința civilă și certificatul de înregistrare fiscală
3.situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2018 a anului precedent, înregistrate la
ANAF
4.extras de cont emis de către instituția bancară prin care să se confirme numărul de cont al
solicitantului
5.certificat fiscal din care să rezulte că solicitantulnu are datorii către Stat și Bugetul Local

Suma totală alocată acestor proiecte este în valoare de 125.000 lei, din care suma de
110.000 lei s-a alocat pentru proiectele admise.
Suma nedistribuită este de 15.000 lei.
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Direcția economica din
cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.79/31.05.2019

Consilieri total:
Consilieri prezenti:
Consilieri absenti:
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Cozea Marinela
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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