
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                           H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea  modificării  Hotărârii Consiliului Local  nr.32/25.03.2016 (punctul 2, 3, 12, 13, 15 din lista

proiectelor finanțate  din fonduri nerambursabile ale Bugetului  Consiliului Local Huedin în anul 2016),
 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2016.

Ținând seama  de referatul  nr.  2919/29.03.2016 înaintat  de d.na  Pandrea  Rodica  în  calitate  de  Director
executiv economic al Directiei  Economice din cadrul Primăriei  orașului Huedin  privind modificarea Procesului
Verbal nr. 2552/17.03.2016 al Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate  din fonduri nerambursabile ale
Bugetului Consiliului Local Huedin în anul 2016( pct. 2, 3, 12, 13, 15 din lista),   întocmit în urma verificării și
constatării unor inadverdențe atât ale inițiatorilor proiectelor cât și a titlului acestora, și având în vedere Hotărârea
Consiliului Local  nr. 32/25.03.2016 privind alocarea sumelor în bugetul local  2016 pentru proiectele finanţate din
fonduri nerambursabile ale bugetului Consiliului Local Huedin în anul 2016;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3579/20.04.2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport, la ședința din data de 21.04.2016.
             Luând în considerare Procesul Verbal nr. 2958/30.03.2016 al comisiei de evaluare și selecție a proiectelor 
finanțate din fonduri nerambursabile ale Bugetului Consiliului Local Huedin în anul 2016,  prin care au fost 
remediate aspectele sesizate de catre Direcția economică prin referatul nr.

 nr.2919/29.03.2016, fapt ce impune modificarea in mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr. 
32/25.03.2016.

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.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă modificarea  Hotărârii Consiliului Local  nr.32/25.03.2016 (punctul 2, 3, 12, 13, 15 din 
lista proiectelor finanțate  din fonduri nerambursabile ale Bugetului  Consiliului Local Huedin în anul 2016), astfel

:

2.  Proiectul:  «Tabără de muzică  pentru copii și  tineri  ediția a  2-a» -   iniţiat  de Parohia  Reformată
Bicalatu - Domeniul ACTIVITĂŢI DE TINERET: 6.000 lei  -Titlu  proiect  corect   din Formularul de cerere  de
finantare.

3.  Proiectul:  «Lucrări  de  întreținere a  clădirilor Parohiei  Reformate  Bicalat»  -  iniţiat  de  Parohia
Reformată Bicălatu - Domeniul CULTE: 8.000 lei - Titlu proiect corect  din Formularul de cerere de finanțare.

12. Proiectul: «Participarea la evenimente culturale ale formației de dansuri populare Suhanc» - iniţiat
de Asociaţia Kalotaszeg Ifjúságáért Egyesület (Asociaţia Kolataszeg Activităţi Tineret) - Domeniul : CULTURĂ:
6.000 lei -  Titlu proiect corect  din Formularul de cerere de finanțare.
         13. Proiectul: «Orașul altfel;  Școala altfel pentru copiii  și tinerii din Huedin» - iniţiat de  Fundația
« AJUTAȚI COPIII ROMÂNIA »  - Domeniul: TINERET: 15.000 lei - Titlul proiectului sau numele solicitantului
din Formularul de cerere de finantare 

15.Proiectul:  «Festival  Internațional de  Teatru pentru elevi  „Amigong  “» -  iniţiat  de  Asociația de
părinți OCTAVIAN GOGA - Domeniul: CULTURĂ: 3.000 lei -Titlul proiectului  sau numele solicitantului din
Formularul de cerere de finanțare .

  Art.2.  Cu ducerea  la  îndeplinire a   prezentei   hotărâri  se încredințează,  Directia  economică din   cadrul  Primăriei
orașului Huedin.
 Nr. 40/26.04.2016 Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:   2
Votat pentru:                             13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela Cozea Dan

            
   


