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

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  alocarea sumei de 15.000 lei 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. 6668/17.07.2019 al
comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri  nerambursabile ale bugetului local
Huedin în anul 2019 - Etapa a II –a

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.

57/2019 privind Codul Administrativ.

 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, Etapa a II  –a și  de dosarele  aferente

proiectelor depuse până  la termenul limită  stabilit, respectiv data de 09.07.2019, ora 16,00 și  transmise

comisiei de cultură, culte, învățământ,sănătate, familie, copii, tineret și sport.

 Având în vedere Procesul Verbal nr.6668/17.07.2019 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, HCL nr.

51/18.04.2019 privind alocarea sumelor din bugetul local pe anul 2019 pentru proiectele finantate din

fonduri nerambursabile pe anul 2019, și ținând seama de referatul nr.6722/19.07.2019 înaintat  de către

Direcția  economică  din  cadrul  Primăriei  orașului  Huedin,  în  urma  rezultatului  selecției  de  proiecte

consemnat în procesul verbal nr. 6668/17.07.2019.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 6735/19.07.2019 înaintat de primar și avizat de

comisia pentru cultură, culte, învățământ, sănătate la ședinta din data de 22.07.2019.

Ţinând seama de prevederile art. 129, alin.1, 2, lit.b, d, alin. 4, lit.a , alin.7, lit. a, b, c, d, e, f și art.

196, alin.1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

        H O T A R A R E

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei 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. 6668/17.07.2019 al

comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri  nerambursabile ale bugetului local

Huedin în anul 2019 - Etapa a II –a, astfel:

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: 4.000 lei



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: 2.500 lei

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

Suma alocată: 4.000 lei

4. Parohia Reformată Bicălat

Adresa: Localitatea Huedin, str. Bicălatu, nr 75, Județul Cluj

Cod fiscal: 6974823

Proiectul: ,,Lucrări de întreținere a clădirilor Parohiei Reformate din Bicălat”

Scopul: - izolarea termică a casei comunitare (geamuri termopane)

Domeniul pentru care se aplică: CULTE

Suma alocată: 4.500 lei

RESPINSE:

1. Parohia Reformată Bicălat

Adresa: Localitatea Huedin, str. Bicălatu, nr 75, Județul Cluj

Cod fiscal 6974823

Proiectul: - cursuri de muzică, tabere de copii

Domeniul pentru care se aplică: ACTIVITĂȚI DE TINERET

Suma alocată: 0 lei

- corespunde din punct de vedere al documentației prevăzute de regulament, dar perioada de
implementare a proiectului este încheiată.

Suma totală alocată acestor proiecte este în valoare de 15.000 lei, din care suma de 15.000 lei s-a
alocat pentru proiectele admise.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Directia economica din

cadrul Primăriei  orașului Huedin.

Nr.101/ 25.07.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14
                                                                                               Consilieri absenți:   1
                                                                                               Consilieri care nu au votat:   1

     Votat pentru:        13

Preşedinte de şedinţă,    Contrasemneaza Secretar General UAT Huedin,
ing. Dongolo Csaba             Dan COZEA
LS………………………


