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

           

     H O T A R A R E

privind aprobarea achiziționării  unui număr de 100 volume din lucrarea privind contribuțiile populației 
din zona orașului Huedin la realizarea MARII UNIRI de la 1 decembrie 1918, respectiv  alocarea sumelor 
privind achiziționarea acestor lucrări. 

       Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

         Având în vedere Calendarul Manifestarilor prilejuite de sărbătorirera Centenarului Marii Uniri,

respectiv de cinstire a memoriei delegaților din Huedin și zona imediat apropiată, care prin votul lor au

contribuit la realizarea Marii Unirii de la 1 decembrie 1918.

Tinând seama de referatul nr. 3170/22.03.2018 înaintat de dl. Traica Nicolae în calitate de director 

al Casei de Cultură Huedin, prin care solicită aprobarea achiziționării  unui număr de 100 volume din 

lucrarea privind contributiile populației din zona orașului Huedin la realizarea MARII UNIRI de la 1 

Decembrie 1918. 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3171/22.03.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport la ședința din data de 22.03.2018.

          Luînd în considerare prevederile art.38 si 46  din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 

Locale, modificată cu Legea nr. 286/2006.

   H O T Ă R Ă Ș T E

          Art. 1  Se aprobă achiziționarea  unui număr de 100 volume din lucrarea privind contribuțiile 

populației din zona orașului Huedin la realizarea MARII UNIRI de la 1 decembrie 1918.  

Aer.2. Se aprobă alocarea sumelor privind achiziționarea acestor lucrări din bugetul activităților 

cultural artistice ocazionate de sărbătorirea Centenarului MARII UNIRI de la 1 decembrie 1918. 

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica si Casa de

Cultura  din cadrul Primăriei Orașului Huedin

Nr..55/29.03.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri care nu au votat:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaș – Fekete Maria                  Cozea Dan
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